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CADERNO DE SÃO PAULO

Acaba de chegar a 
São Paulo, o novo Cônsul 
Geral de Portugal. Tra-
ta-se do Embaixador Dr. 
Paulo Nascimento, que, 
em um dos seus primei-
ros compromissos com a 

comunidade, esteve no 
almoço das quintas na 
Casa de Portugal. Confira 
esta reportagem e ainda, 
a última festa da primave-
ra da Casa Ilha da Madei-
ra. Confira.

A Cidade de São Paulo
Tem Novo Cônsul

          

“Não há verdadeira de-
mocracia sem democratas, 
sem condições econômicas 
e sociais que lhe confiram le-
gitimidade, sem permanente 
combate às desigualdades 
à pobreza e à corrupção e 
“sem atenção a entidades 
estruturantes como as For-
ças Armadas”, disse  o Pre-
sidente da República.

Falando em Lisboa, nas 
comemorações do dia da Im-
plantação da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa disse, 
num discurso sem nenhuma 
referência explícita ao caso 

“Não há democracia sem
combate à corrupção e entidades 

como as Forças Armadas”

de Tancos, que não há de-
mocracia sem Europa e essa 
Europa deve ser a “do em-
prego, da abertura, do mul-

ticulturalismo, de uma visão 
de médio e longo prazo.

Recordando que já no úl-
timo 25 de Abril fez alertas 

contra tentações radicais, 
egoístas, chauvinistas e xe-
nófobas, o Presidente pediu 
para Portugal uma demo-
cracia cada vez mais forte. 
“Todos os dias se constrói 
ou destrói a democracia” e é 
preciso que pelo voto e pela 
prática de cada dia, os po-
líticos e os portugueses em 
geral se empenhem nisso”.

Marcelo na sua interven-
ção disse que o 5 de Outu-
bro e aquilo que representa 
é algo que se aprende com 
as lições do passado e não 
se resigna às omissões .

O Vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Dr. 
Paulo Pinheiro autor da iniciativa de Geminação, ao lado 

do Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Dr. Vitor Men-
des. Detalhes na pág. 8

GemiNAção eNTre AS CidAdeS
do rio de JANeiro e PoNTe

de LimA em PorTuGAL

O FMI reviu em baixa a 
estimativa de crescimento 
da economia portuguesa 
deste ano para 2,3% e es-
timar que o PIB avance só 
1,8% em 2019, abaixo do 
previsto pelo Governo. De 
acordo com o ‘World Eco-
nomic Outlook’ , relatório 
com previsões econômicas 
mundiais já divulgado, o FMI 
piorou a previsão de cresci-
mento do PIB  deste ano de 
2,4%  para 2,3%.

No Programa de Estabili-
dade, o Governo estima que 

FMI revê crescimento da
economia portuguesa em

baixa e antecipa abrandamento

a economia cresça acima 
de 2% até 2022, avançando 
2,3% em cada um dos anos 
até 2020 e abrandando em 
2021 e 2022 ao crescer 2,2% 
e 2,1%, respetivamente. Por 
outro lado, o FMI continua a 
estar mais otimista do que o 
Governo quanto ao mercado 
de trabalho, prevendo que 
a taxa de desemprego fique 
abaixo dos 7% em 2019.

Ao contrário do executi-
vo, o FMI estima que saldo 
da balança corrente se de-
teriore, sendo nulo este ano 

O índice de volume de 
negócios na indústria apre-
sentou um crescimento de 
3,1% em agosto, taxa in-
ferior em 6,8 % à de julho, 
resultado de um abranda-
mento no mercado nacional 
e internacional.

De acordo com o INE, 
ambos os mercados, na-
cional e internacional, re-

Quarenta projetos de 
novos hotéis entraram em 
licenciamento no primeiro 
semestre em 23 conce-
lhos do continente, desta-
cando-se o Porto com 11 
projetos e Lisboa com 6.

“Com os projetos regis-
tados no primeiro semes-
tre de 2018, a carteira de 
hotéis em ‘pipeline’ conta-
bilizados desde 2015 ele-
va-se para 204 unidades”, 
refere a consultora.

A Confidencial Imobili-
ário salienta que o ‘pipe-
line’ de hotéis tem vindo 
a crescer a um ritmo forte 
nos últimos anos, com o 
número de projetos a su-
bir 60% em 2017 , após 
o crescimento de 47% re-
gistado em 2016.

Os projetos hoteleiros 
lançados este ano situ-
am-se em 23 concelhos, 
“comprovando a tendên-
cia de diversificação ge-
ográfica da oferta obser-
vada nos últimos anos”. 
Em 2015 foram 18 os mu-
nicípios a acolher novos 
hotéis. O Algarve recebe 
2 projetos, em Faro e em 
Aljezur.

Em termos de dimen-
são dos novos hotéis para 
2018, Gaia recebe o pro-
jeto com a maior área ( 
15.000 m/2), com as res-
tantes unidades contabi-
lizadas a apresentarem 
todas áreas abaixo dos 
10.000 m/2 e a maioria a 
ter menos de 2.000 m/2.

passando a um déficit de 
0,3% do PIB em 2019. No 
Programa de Estabilidade, 
prevê-se que o excedente 
da balança corrente cresça 
para 0,7% do PIB este ano, 
mantendo-se nesse valor 
até 2020 e reduzindo-se até 
0,4% do PIB em 2022. As 
projeções do FMI para 2018 
baseiam-se no Orçamento 
deste ano e refletem as pre-
visões macroeconômicas 
dos técnicos da instituição.

O FMI estima ainda que 
Portugal consiga reduzir a 
dívida pública para perto de 
103% do PIB até 2023, uma 
redução superior a 20%, se-
gundo o ‘Fiscal Monitor‘.  No 
relatório com as previsões 
orçamentais do mundo, o 
FMI prevê que a dívida públi-
ca portuguesa vá reduzir-se 
de 125,7% do PIB em 2017 
para 102,8% em 2023, o que 
representa uma diminuição 
de 22,9%.

Embora Londres, Istam-
bul ou Guadalajara estejam a 
emergir como destinos na moda 
para os viajantes com mais de 
60 anos, Lisboa continua a 
ocupar o quarto lugar nas pre-
ferências dos turistas seniores.                                                                                                                                       
De acordo com os dados da 
plataforma Airbnb, mais de 1,6 
milhões de viajantes europeus 
com mais de 60 anos reser-
varam alojamento através da 
plataforma, em destinos em 
todo o mundo, no último ano. 
A análise mostram ainda que, 
embora Paris, Londres, Roma 
e Lisboa sejam as cidades 
que recebem mais hóspedes 
seniores  através da Airbnb, 
são destinos como Istambul 
ou Guadalajara , além de di-
versas regiões do sul de Es-
tados Unidos ou as Filipinas, 

que registam o maior cresci-
mento entre este tipo de via-
jantes, numa lista liderada por 
Londres”.  

Lisboa quer limites A Câma-
ra Municipal de Lisboa pretende 
apresentar ainda este mês uma 
proposta de contenção para li-
mitar a abertura de novos alo-
jamentos locais e estima que 
o regulamento municipal sobre 
esta matéria seja divulgado já 
em novembro. 

Recorde-se que a pressão 
turística no centro histórico de 
Lisboa continua a aumentar. 
A meio de setembro, na fre-
guesia de Santa Maria Maior,  
freguesia de bairros como Al-
fama, Mouraria, Castelo, Baixa 
e Chiado, pelo menos 34% das 
casas estavam já destinadas 
ao alojamento local.

Crescimento do volume de negócios
na indústria fica em 3,1% em agosto

gistaram taxas de variação 
homóloga inferiores às 
verificadas no mês prece-
dente” .

No mês de agosto, o ín-
dice de vendas com destino 
ao mercado nacional cres-
ceu 4,3%, após um aumento 
de 7,8% em julho, enquanto 
o índice relativo ao mercado 
externo teve um crescimen-

to de 1,0%, que compara 
com um aumento de 12,9% 
no mês anterior.

Os índices de emprego, 
de remunerações e de ho-
ras trabalhadas apresenta-
ram variações homólogas 
de 2,3%, 4,6% e 0,8% em 
agosto (2,7%, 5,6% e 3,1% 
no mês anterior, pela mes-
ma ordem).

Lisboa é a quarta cidade que
recebe mais hóspedes seniores

Onze hotéis no 
Porto no primeiro 

semestre

ArrAiAL miNhoTo é Só ALeGriA

Mais um sucesso absoluto, o Arraial Minhoto, no sábado 
com o público lotando a Casa do Minho. Na foto o Pre-

sidente da Câmara de Ponte de Lima, Dr. Vitor Mendes, Pre-
sidente  da Casa do Minho Agostinho dos Santos, vice-presi-
dente Casimiro Ferreira e o ex-presidente Joaquim Fernandes 
Detalhes na pág. 15

diA do muNiCíPio de ViSeu
O mês de setembro é especial para a Cidade de Viseu, em 

Portugal, onde o Dia do Município é comemorado com 
bela programação. Detalhes na pág. 2

Esteve bem movimentado o domingo, na Casa de Viseu no 
Rio de Janeiro com seu tradicional almoço, onde o pre-

sidente Alcídio Morgado e diretores,Nilda,o vice-presidente 
financeiro  Nicolau Domingos recebem a todos com muito 
carinho e respeito. Detalhes ultima página do tabloide

ALmoço/ChurrASCo
NA CASA de ViSeu

ALmoço FeireNSe SemPre em ALTA

Mais um domingo agradável, na Tijuca, no Castelo da Fei-
ra com seu convívio “top de linha”, como sempre com 

Casa cheia. Detalhes na pág. 14
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Dia Do Município eM Viseu
O mês de setembro 
foi muito especial 
para os visienses 
que festejaram a 
data com vários 

eventos numa gran-
diosa programação 

proporcionando a to-
dos diversas opções, 
como podemos ver 
nesta reportagem.

capítulo Verão/outono – Dia Do Município – Beirão De Mérito
Cerca de uma centena de 

confrades e amigos participou 
no Capítulo de Verão/Outono da 
Confraria de Saberes e Sabores 
da Beira, ‘Grão Vasco’. “O jantar 
promovido no Dia do Município, 
com colaboração da Câmara de 
Viseu, foi abrilhantado pela Tuna 
Sabores da Música e aproveita-
do para a entrega do ‘Beirão de 
Mérito”, o mais alto galardão da 
Confraria, que visa homenagear 
pessoas ou instituições que, na 
sua óptica, mais se destacaram 
em prol da nossa região.

Assim, o Beirão de Mérito 
‘Carreira’ foi entregue a D. Ilí-
dio Leandro, bispo Emérito de 
Viseu, pela sua ação pastoral e 
ecumênica enquanto esteve à 
frente da Diocese de Viseu. O 
Beirão de Mérito ‘Empresarial’ 
galardoou Celso Lemos, em-
presário viseense por demais 
conhecido e detentor da Abyss 
& Habidecor e da reconhecida 
Quinta de Lemos, e Nelson Al-
meida, um dos mais reputados 
empresários do Rio de Janeiro, 
que se dedica à comercializa-
ção de produtos alimentares e 
um dos maiores importadores 
de produtos nacionais para o 
Brasil, nomeadamente vinho do 
Dão, azeite e castanhas. Nos úl-
timos anos tem vindo a investir 
na nossa região. É um desta-
cado membro da comunidade 
portuguesa na ‘Cidade Mara-
vilhosa’ e de diversas associa-
ções, nomeadamente da Casa 
de Viseu.

Foi ainda atribuído a Rui 
Ladeira, presidente da Câmara 
de Vouzela, o Título de Comen-
dador da Confraria. O concelho 
de Vouzela foi um dos mais afe-

tados nos incêndios de Outubro 
de 2017 e Rui Ladeira destacou-
se pelo humanismo da sua ação 
e na forma empenhada como 
se preocupou em resolver os 
problemas que afetaram muitos 
dos seus munícipes.

Estiveram presentes diver-
sas personalidades do concelho 
de Viseu, com destaque para o 
presidente da Câmara de Viseu, 
Almeida Henriques, e o Bispo 
de Viseu, D. António Luciano, 
bem como representantes de 
Confrarias irmãs, como António 
Cardão, e muitos confrades, 
da Confraria da Casa de Viseu 
no Rio de Janeiro; Carlos Nas-
cimento, da Confraria da Casa 
das Beiras de Toronto e Carla 
Sá Morais, da Confraria Sa-
beres e Sabores de Portugal 
na Suíça Francófona. Foram 
também recebidas mensagens 
da Confraria de Saberes e Sa-
bores de Portugal em Zurique 
e da Confraria dos Saberes e 
dos Sabores Luso Amazônicos 
‘Grão Vasco’, bem como os re-
presentantes da Confraria Grão 
Vasco no Luxemburgo, José An-
tónio Matos, e na Flórida, Ma-
nuel Viegas.

Por sua vez o presidente da 
Câmara de Viseu, Almeida Hen-
riques, destacou a presença de 
diversos membros da diáspora 
portuguesa, salientando a sua 
importância na divulgação e 
promoção da cultura beirã além-
fronteiras. O autarca de Viseu 
reiterou os elogios ao trabalho 
da Confraria, na pessoa do seu 
Almoxarife, nomeadamente na 
aproximação à diáspora portu-
guesa no estrangeiro.

Por fim, o Almoxarife da Con-

A Festa das Vindimas 
animou a cidade de Viseu, 
com uma programação di-
recionada para um dos pro-
dutos mais apreciados da 
região, o vinho do Dão, en-

volvendo ainda a gastrono-
mia, animação musical e as 
já tradicionais experiências 
reais de pisa da uva e vin-
dima nas quintas vinhateiras 
da região.

Festa Das VinDiMas celeBrou 
união entre o Vinho e 

a gastronoMia

Edição marcada pelo 
novo Bairro da Restauração 
registrou quase um milhão e 
duzentas mil entradas. Richie 
Campbell, D.A.M.A, Calema 
e Xutos & Pontapés foram os 
concertos mais concorridos.

Terminou, em grande es-
tilo a edição de 2018 da Feira 
de São Mateus, com o espe-
táculo da Banda da Armada. 
Foram 39 dias a feirar com 
um registro de quase um mi-
lhão e duzentas mil entradas.

Muitos rumaram a Viseu 
para se reencontrarem com 
a guardiã das feiras popu-
lares do país. Concertos, 
diversões, gastronomia, tra-
dições, artesanato e muito 
mais fizeram as honras da 
casa. O Bairro da Restaura-
ção foi à novidade mais mar-
cante, com uma arquitetura 
inovadora.

A Feira dos reencontros 
somou 50.595 entradas só 
no último dia. O dia recordis-
ta foi à data dedicada ao he-
rói mítico de Viseu, o “Dia de 

fraria de Saberes e Sabores da 
Beira, ‘Grão Vasco’ realçou o 
mérito dos homenageados e ex-
plicou as razões da sua escolha. 
José Ernesto Silva mostrou-se 
satisfeito com a presença “de 
tantos amigos”, especialmente 

os que vieram de outras partes 
do mundo, nomeadamente uma 
grande delegação da Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira 
‘Grão Vasco’ do Rio de Janeiro, 
liderada por António Cardão, em-
baixador da Confraria no Brasil.

Feira De são Mateus 2018

Viriato”, a 26 de agosto.
Viseu presenteou quem 

veio feirar com um cartaz 
cultural diversificado e aces-
sível, com artistas de renome 
nacional e internacional, mas 
também com uma presença 
impactante dos talentos de 
Viseu. O palco #ViseuFolk, 
com programação diária, fez 
brilhar dezenas de grupos 
folclóricos da região.

Esta edição foi também 
marcada por uma aposta 

clara na sustentabilidade 
ambiental. O certame deixou 
a pegada ecológica mais re-
duzida de sempre, introdu-
zindo os copos reutilizáveis 
que substituíram os 261.210 
mil copos descartáveis. Além 
disso, o Oceanário de Lisboa 
associou-se ao evento e ins-
talou um serviço educativo, 
em permanência, no Museu 
da Eletricidade.

Tradições como o Con-
curso de Vestidos de Chita 

e o Dia de Viriato voltaram a 
marcar o calendário da feira 
franca de Viseu.

Para o Presidente da 
Câmara Municipal, Almeida 
Henriques, “esta edição foi 
a melhor de sempre. A Feira 
apresentou-se mais bonita 
do que nunca, com um layout 
organizado, e restaurantes 
novos que surpreenderam”.

Grandes concertos ficam 
para a memória desta edição 
da Feira. No Palco Santander 
passaram nomes para todos 
os gostos. Richie Campbell, 
D.A.M.A, Calema e Xutos & 
Pontapés foram os concertos 
mais concorridos.

“A Feira de São Mateus 
é, mais do que nunca, um 
marco na agenda de eventos 
nacionais. É, hoje, indiscuti-
velmente, a Feira popular de 
referência do país. Combinar a 
tradição com inovação é o se-
gredo do seu sucesso”, desta-
cou Jorge Sobrado, Gestor do 
evento e Vereador da Cultura 
da Câmara Municipal.

Presidente 
do município 

de Viseu, 
Dr. Almeida 

Henriques, re-
alizando mais 

um brilhante 
discurso

Assistência 
da solenidade 
no teatro com 
autoridades e 
convidados

Bela imagem da Festa das Vindimas, como sempre muito animada

Presidente visiense, Dr. Almeida Henriques, com os homenageados 
da noite

Presente no jantar Capítulo de Verão/Outono da Confraria saberes 
e Sabores “Grão Vasco” Nelson de Almeida – diretor da empresa 
Comercial Beirão da Serra e o folclorista Antônio Cardão

No jantar da Confraria vemos o almoxarife José Ernesto, o bispo Dr. 
Antônio Luciano, presidente de Viseu Dr. Almeida Henriques e o Dr. 
Ilídio Leandro

Panorâmica do almoço festivo em homenagem ao Dia do Município de Viseu
Um brinde ao aniversário do Dia do Município de Viseu, o presidente Dr. Almeida Henriques, Felipe 
Mendes e Dr. Flávio Martins

Durante as festividades, o Presidente Dr. Almeida Henriques sendo 
entrevistado
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Acessórios de criança, moda, 
cerâmica e decoração mistu-
ram-se na Olá Breiner, loja do 
Porto com criações portugue-
sas que mostra projetos menos 
divulgados. Sílvia e Raul Pina 
tinham um estúdio de design 
de comunicação na Rua de Mi-
guel Bombarda que, a certa al-
tura, passou a funcionar como 
showroom de duas marcas pró-
prias, com meia dúzia de anos: 
a 100% Portugal, de ilustração, 
e a Mum Who Loves to Sew, de 
acessórios de criança.

Entretanto, foram contactan-
do com outros criadores que, 
como eles, alimentavam proje-
tos surgidos de forma genuína, 
a partir de algo que gostavam 
de fazer, e se traduziam em pe-
ças «bonitas e interessantes», 
feitas «com amor». A ideia de 
abrir uma loja dedicada a cria-
ções essencialmente portugue-
sas, de autores menos divul-
gados, foi-se instalando. E, em 
junho, a Olá Breiner abriu por-
tas na rua homónima, que ago-

A loja do Porto que promove criações portuguesas

ra acolhe também o estúdio.
Entre os artigos que o casal 

tem à venda estão, claro, pe-
ças das suas marcas. A 100% 

da Torre dos Clérigos; hoje, 
são vários os lugares da cida-
de retratados.

Já a Mum Who Loves To 
Sew, que abrange babadores, 
chapéus ou mochilas animadas 
por pandas, raposas e plane-
tas, nasceu com o filho António, 
de seis anos, porque na sua ori-
gem estiveram artigos criados 
para ele – como o prende-chu-
peta, duas peças numa. Pelo 
nome já se percebe que é tudo 
feito por Sílvia, assim como as 
toucas coloridas e com padrões 
divertidos pensadas para cirur-
giões, dentistas ou cozinheiros.

Na loja estão ainda repre-
sentados vários projetos de 
outros autores, maioritariamen-
te portugueses, que atraves-
sam áreas como a ilustração, 
a moda, a cerâmica ou a deco-
ração. Sapatos de bêbe, capas 
impermeáveis ou bijuteria feita 
com materiais menos conven-
cionais integram a oferta, que 
vai sendo renovada. Mais um 
motivo para ir passando a dizer 
olá.

Portugal procurou preencher 
uma lacuna: há sete anos, 
os visitantes só encontravam 
postais do Porto pouco atra-

tivos, com «fotografias anti-
gas», lembra Sílvia. O primei-
ro postal da marca propunha 
uma versão muito minimalista 

PsD apela ao Governo que cumpra 
recomendação da assembleia e desça

 imposto sobre combustíveis
“O combustível atinge hoje os preços mais elevados dos últimos seis anos 
e, se de fato há uma parte dos aumentos explicada pelo aumento do pe-
tróleo, outra deve-se a uma opção deliberada do Governo”, acusou o de-
putado do PSD Cristóvão Norte, em declarações à Lusa, antes de uma 
iniciativa do partido numa bomba de gasolina da A5 , para assinalar um 
novo aumento. O deputado salientou que, desde 2016, “o Governo esco-
lheu aumentar os impostos em 14 centavos por litro, no caso do diesel, 
e em dez centavos por litro, no caso da gasolina”, quando antes se tinha 
comprometido com o princípio da neutralidade fiscal.
 Cristóvão Norte recordou que, em julho, o PSD apresentou um projeto de 
resolução, que é uma recomendação ao Governo, aprovada na Assem-
bleia que estabelecia que o Governo deve reduzir o ISP na exata medida 
do adicional de IVA que está a ser cobrado em excesso em 2018”. “O 
Governo, três meses passados não cumpriu, e o resultado é esta despro-
teção dos portugueses. Por força do que o Governo tinha estabelecido em 
2016 com o princípio da neutralidade fiscal, os portugueses deviam estar 
a pagar muito menos do que o que se verifica hoje”, criticou.

antónio Costa: ministro da Defesa é um 
“ativo importante”

“A visita está marcada há bastante tempo, mas a confiança também está ma-
nifestada há bastante tempo”, disse Costa, acrescentando que a confiança no 
ministro da Defesa está inalterada desde que o Governo assumiu funções em 
novembro de 2015, ao lado do ministro da Defesa, que fez saber que não res-
ponderia a perguntas, António Costa recusou que Azeredo Lopes seja um pro-
blema neste momento para o executivo devido aos desenvolvimentos das inves-
tigações ao furto e recuperação de material militar de Tancos. “Pelo contrário, é, 
como todos os membros do Governo, um ativo importante. O Governo funciona 
em equipe e todos somos um ativo para que o Governo continue a desempenar 
as suas funções”.

investimento de 
origem turca mais 
que duplica nos 
vistos “gold”
A China, a par do Brasil, 
África do Sul, Rússia e 
Turquia, é uma das cinco 
nacionalidades com maior 
expressividade no âmbi-
to da concessão de vistos 
gold. O investimento tur-
co em Portugal tem vindo 
a aumentar, tendo o va-
lor mais do que duplicado 
(148%) nos primeiros 8 
meses do ano, face ao pe-
ríodo homólogo de 2017, 
para 69,4 milhões de euros 
(129 ARI).

oCDe: economia portuguesa 
dá sinais de aceleração

O índice calculado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico, que antecipa viragens de ciclo econômico, situou-se em 99,68 pon-
tos em Agosto, naquele que foi o terceiro mês seguido de recuperação. A subida 
de Agosto indica que a economia portuguesa estará a acelerar, invertendo o ciclo 
de abrandamento que registrava desde meados do ano passado. Em maio o 
índice da OCDE para Portugal tinha atingido o nível mais baixo desde setembro 
de 2013, altura em que a economia portuguesa estava em recessão. A terceira 
subida mensal consecutiva segue-se a um ciclo de 9 meses consecutivos em 
queda. Ainda assim, o indicador permanece abaixo dos 100 pontos, o limiar entre 
a aceleração e a desaceleração da economia.

Passadiços de Vila do Conde: passeio junto ao mar
Percorrer os passadiços de 

Vila do Conde é caminhar jun-
to ao mar, ao longo de de 8km e 
hora e meia de percurso. É junto 
ao mar que se faz este passeio, 
com o cheiro da maresia e o som 
das ondas a arrebentar no areal, 
em harmonia com os assovios do 
vento. Os passadiços em madeira 
que percorrem a orla costeira de 
Vila do Conde, a partir da margem 
esquerda da foz do rio Ave, e se 
ligam aos do concelho de Matosi-
nhos num percurso que se esten-
de até ao Cabo do Mundo, mos-
tram muito mais do que praias de 
areia fina. Indo para sul, o percur-
so começa na Azurara, onde o 
tempo ainda se mostra propício a 
banhos, pesca desportiva e surf.

Um pouco mais à frente co-
meça a Reserva Ornitológica de 
Mindelo, a primeira área protegi-
da criada em Portugal, em 1957, 
e que ocupa uma área de 380 
hectares. Um dos seus miradou-

ros oferece uma vista desafogada 
sobre a reserva e a costa. Dali, a 
olho atento e paciente, podem ser 
observadas mais de 150 espécies 
de aves, mas também anfíbios, 
répteis e pequenos mamíferos.

O passadiço continua por aí 
fora, sobre o frágil conjunto de du-
nas. Peões e ciclistas revezam-se 
para cá e para lá num percurso 
que não tem destino obrigatório, 
mas antes algumas paragens de 
referência. Na Praia de São Paio, 
por exemplo, encontra-se uma as 
zonas mais interessantes de todo 
o passeio, onde ainda se veem as 
ruínas do antigo castro, a única 
construção do gênero de que há 
registo no litoral do país. Subindo 
a falésia, além de gravuras rupes-
tres, mostra-se uma panorâmica 
que alcança, de um lado Vila do 
Conde, e do outro Perafita. Lá em 
baixo, as pequenas praias e la-
goas escondidas entre os roche-
dos convidam a passar a tarde na 

placidez daquele segredo, a dois 
passos do Porto.

Mas se o objetivo for prolongar 
o passeio, há ainda muito para 
explorar ao longo do caminho. 
Já no concelho de Matosinhos, 

em Angeiras os passadiços pas-
sam ladeiros aos tanques ro-
manos da salga do peixe, e na 
Praia da Memória contornam o 
obelisco que recorda o desem-
barque de D. Pedro IV e do seu 

«exército libertador» de 7500 
homens, que a 8 de julho de 
1832 ali chegaram para instau-
rar o regime liberal. Guerra de 
resistência que deu o título de 
Invicta ao Porto.
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Um célebre auto de Gil 
Vicente inspira o nono even-
to do ciclo “12 em Rede I Al-
deias Históricas em Festa”, 
que está a decorrer em Tran-
coso até domingo.

O tema desta festa é 
“Vou-me à Feira de Tranco-
so” e o objetivo é recriar uma 
das feiras mais importantes 
da Idade Média através de vi-
sitas teatralizadas, cenários 
noturnos, gastronomia, jogos 
e animação de rua. Durante 
três dias, a Aldeia Histórica 
vai reviver esta tradição cen-
tenária e lembrar aconteci-
mentos, figuras e cenas do 
quotidiano, que marcaram a 
importância da feira de Tran-
coso, vila que, pela sua loca-
lização estratégica e grande 
vocação comercial, era co-
nhecida em todo o país.

A tal ponto que o próprio 
Gil Vicente menciona a sua 
importância no Auto de Mofi-

Auto de Gil Vicente inspira
festa em Trancoso até domingo

TrAncoso

TAbuAço

GuArdA

na Mendes (1534). Desta vez, 
os visitantes não farão “di-
nheiro grosso”…, mas sairão 
de Trancoso com a alma e o 
espírito revigorados graças a 
esta viagem ao passado.

Houve o mercado se-
manal, sessões de “show-
cooking” com os chefs An-
tónio Mauritti, Luís Jesus 
e Maria Gomes, teatro de 

marionetas e o início de um 
concurso gastronômico. À 
noite realizou-se uma visita 
teatralizada e o espetáculo 
multimédia “Fez-se Luz!”.

Para hoje estão agenda-
dos o espetáculo “Vou-me 
à Feira de Trancoso”, pelas 
23 horas, o mercado, ses-
sões de “showcooking”, jo-
gos e animação de rua. O 

Classificada como Al-
deia Vinhateira, a freguesia 
de Barcos comemorou a 
distinção com um programa 
elaborado através da par-
ceria entre junta de fregue-
sia de Barcos e câmara de 
Tabuaço.

Tudo começou com uma 
caminhada solidária, cuja re-
ceita reverteu a favor de uma 
instituição oncológica e du-
rante os dois dias, a anima-
ção foi constante através de 
grupos como a Associação 
dos Amigos dos Bombos de 
Barcos, Grupos de Concerti-
nas de Távora e Alto Douro 
Vinhateiro de Sendim, Grupo 
Pajarito, Fredi Circanelo e o 
concerto de Ana Laíns.

A Assembleia Munici-
pal da Guarda aprovou, na 
sexta-feira, uma moção em 
que exige ao Governo que 
garanta que “não serão re-
tiradas valências ou compe-
tências clínicas” à Unidade 
Local de Saúde devido à di-
ferenciação estatutária das 
instituições da região.

Intitulado “Em defesa da 
Saúde na Guarda”, o docu-
mento foi apresentado pelo 
deputado do CDS-PP Henri-
que Monteiro e foi aprovado 
por unanimidade. O centrista 
recordou que, em agosto, foi 
publicada em “Diário da Re-
pública” a criação do Centro 
Hospitalar Universitário da 
Cova da Beira, medida que, 
na sua opinião, significa 
“oficialmente um “desnive-
lamento” no estatuto entre a 

Aldeia Vinhateira de
barcos esteve em festa

Assembleia Municipal defende
manutenção de valências hospitalares

Houve ainda a exibição do 
filme “Tábuas com História” 
rodado parcialmente em Ta-
buaço, de cujo elenco fazem 
parte os atores do Grupo de 
Teatro – Teatraço. Projetado 
ao ar livre com casa cheia, 

Covilhã e a Guarda e Cas-
telo Branco”. O eleito receia 
mesmo que a tutela prepare, 
“de fato, uma reorganização 
hospitalar que não é a pra-
zo do interesse das popula-
ções do distrito da Guarda”. 
Nesse sentido, a moção 
pede que o Governo “garan-

a realização do filme teve a 
comparticipação da câmara 
municipal de Tabuaço.

O habitual passeio 
equestre com itinerário pe-
las vinhas durienses e nas 
barracas estavam expostos 

ta que não serão retiradas 
valências ou competências 
clínicas à ULS da Guarda, a 
pretexto desta diferenciação 
estatutária entre instituições 
hospitalares”. O documento 
vai ser remetido ao primei-
ro-ministro, ao ministro da 
Saúde e ao presidente da 

os mais diversos produtos 
regionais, provas de pão, 
doçarias, queijos, artesana-
to, vinhos e azeites e ainda 
a entrada nos lagares.

Antes do encerramento e 
preservando a secular tradi-
ção foram oferecidos os ra-
mos aos “patrões”, aqui repre-
sentados pelos presidentes da 
Junta de Freguesia, Armindo 
Fernando, e da câmara muni-
cipal, Carlos Carvalho, tendo 
ambos proferidos palavras 
de apreço e agradecimento 
a todas as pessoas que co-
laboraram no evento, assim 
como ao público que aderiu 
em massa, contribuindo des-
ta maneira para o sucesso 
desta iniciativa.

Comissão Parlamentar de 
Saúde da Assembleia da 
República.

Para o presidente da 
Câmara da Guarda, Álvaro 
Amaro, “com este decre-
to-lei, se não arrepiarmos 
caminho, a Guarda vai sair 
cada vez mais isolada em 
matéria de saúde”, alertou. 
Nesta sessão, a AM aprovou 
ainda, por unanimidade, dois 
votos de louvor, apresen-
tados pelo PSD, pelo 25.º 
aniversário da entrada em 
órbita do primeiro satélite 
português – PoSAT-1, cujo 
responsável máximo foi Fer-
nando Carvalho Rodrigues, 
natural de Casal de Cinza 
(Guarda), e outro pelos 50 
anos do Núcleo Regional do 
Centro da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro.

evento termina no domingo 
com o mercado, gastrono-
mia e o concerto “Albaluna: 
As 3 Culturas”. Serão ainda 
divulgados os pratos vence-
dores do concurso gastro-
nômico. Todas as atividades 
e concertos são gratuitos, 
mas as visitas teatralizadas 
“Percursos da Memória” são 
de inscrição obrigatória até 
uma hora antes da visita, no 
secretariado do evento insta-
lado na Praça D. Dinis.

“Vou-me à Feira de Tran-
coso” é uma iniciativa das Al-
deias Históricas de Portugal 
e do município de Trancoso, 
apoiada pelo Centro 2020, 
Portugal 2020 e Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Re-
gional. O ciclo “12 em rede | 
Aldeias em Festa” prossegue 
em Idanha-a-Velha (1 a 4 de 
novembro), Monsanto (9 a 11 
de novembro) e Belmonte (7 
a 9 de dezembro).

A Câmara de Oeiras 
vai financiar obras de re-
abilitação do Jardim de 
Infância Nossa Senhora 
das Graças, uma Insti-
tuição Particular de Soli-
dariedade Social - IPSS, 
sem fins lucrativos, em 
cerca de 175 mil euros, 
permitindo aumentar a 
atual capacidade das 
instalações.

Esta instituição aco-
lhe crianças dos 4 me-
ses aos 6 anos de idade 
e atualmente tem capa-
cidade para 50 crianças 
no jardim-de-infância e 
53 bebés no berçário. 
Este financiamento vai 
permitir alargar a capa-
cidade da mesma, para 
mais 50 crianças. 

Esta medida foi anun-

ciada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Oeiras na visita de traba-
lho realizada à Fregue-
sia de Barcarena, Fre-
guesia de Porto Salvo, 
União das Freguesias de 
Carnaxide e Queijas e 
União das Freguesias de 
Algés, Linda-a-Velha e 
Cruz Quebrada- Dafun-
do, no passado dia 14 de 
setembro.

Segundo declarações 
do Presidente Isaltino 
Morais:  “No Município 
temos uma carência de 
cerca de 15%, para sa-
tisfazer a totalidade das 
necessidades de creche 
e jardim-de-infância. A 
associação propõe-se 
alargar o seu âmbito 
para mais 50 crianças.”

Oeiras assina acoo de
cooperação com Dongcheng

Foi assinado em Pe-
quim, no passado dia 
18 de setembro, o acor-
do de cooperação entre 
Oeiras e o distrito de 
Dongcheng, localizado 
no centro da área metro-
politana da capital chi-
nesa.

Este acordo é visto 
pelas partes como mais 
uma oportunidade de 
aproximar Portugal e a 
República Popular da 
China, intensificando as-
sim as trocas culturais e 
comerciais.

Ambas as autarquias 
têm como core o de-
senvolvimento assente 
nas tecnologias de infor-
mação e comunicação.
Com a assinatura deste 
acordo, abrem-se novas 
possibilidades para co-
operação entre as insti-
tuições de Oeiras (em-
presas, universidades 
e centros de investiga-

ção), potenciando a cria-
ção de novas empresas, 
emprego e o aprofunda-
mento da coesão social.

No âmbito da deslo-
cação em curso a Pe-
quim, para assinatura de 
acordo de cooperação 
com Dongcheng, a dele-
gação de Oeiras visitou 
o Z-Park, o maior par-
que de Ciência da capi-
tal chinesa.

Para além de ter 
sido recebida pela ad-
ministração do parque, 
no qual foram abertas 
fortes possibilidades de 
cooperação entre o Ta-
guspark (o maior parque 
de Ciência e Tecnologia 
de Portugal) e aquele 
parque, foram promovi-
das duas reuniões com 
empresas tecnológicas, 
com vista à futura insta-
lação ou estabelecimen-
to de parcerias com em-
presas de Oeiras.

Oeiras vai financiar obras na
Creche e jardim de infância Nossa

Senhora das Graças em Algés
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O Mercado Municipal 
de Santa Maria da Feira – 
obra do arquiteto Fernan-
do Távora, considerada 
uma referência na arquite-
tura tradicional portuguesa 
e classificada como monu-
mento de interesse público 
– volta a acolher o Festival 
da Cerveja Artesanal com 
Lúpulo Feirense. Um en-
contro de sabores e sabe-
res para toda a família nos 
dias 12, 13 e 14 de outu-
bro. A entrada é livre.

O certame promete 
surpreender com a apre-
sentação de oito cervejas 
artesanais exclusivas, de 
edição limitada, produ-
zidas com lúpulo fresco 
– planta essencial para o 
fabrico da cerveja e con-
servante natural – cul-
tivado nas margens do 
rio Cáster. Além das oito 
cervejas artesanais pro-
duzidas especificamente 
para este festival, estarão 
presentes as marcas já 

Festival da Cerveja Artesanal 
com Lúpulo Feirense

SAntA mAriA dA FeirA

tomAr

ChAveS e FAro

comercializadas pelos oito 
cervejeiros convidados, 
que abastecerão o Merca-
do Municipal com oito mil 
litros de cerveja artesanal.

Mas há muito mais 
para degustar e desfrutar 
ao longo dos três dias do 
festival. À cerveja artesa-
nal vão juntar-se degus-
tações de gastronomia 
regional com menus es-
pecialmente concebidos 
para a promoção do even-
to, workshops de cerveja 
e gastronomia, concertos 

de três bandas carismáti-
cas de tributo aos Queen, 
Beatles e Eric Clapton e 
uma área infantil com in-
sufláveis, pinturas faciais 
e modelação de balões, 
num diversificado progra-
ma de três dias, aberto a 
diferentes públicos.

A restauração local 
foi desafiada a participar 
no evento, apresentando 
menus associados à cer-
veja artesanal, confec-
cionados com produtos 
identitários do território. A 

As cebolas que estive-
ram em exposição, junta-
mente com um carro de 
bois, no recinto da Feira 
das Cebolas (300 cabos) 
foram distribuídas pelas 
IPSS – Instituições Par-
ticulares de Solidarieda-
de Social do concelho de 
Vila Pouca de Aguiar.

E cerca de duas deze-
nas de frascos de méis, 
expostos na feira anual 
que decorre na vila ter-

mal, também foram en-
tregues às instituições 
sociais concelhias. 

A título simbólico, o 
presidente da câmara 
municipal, Alberto Ma-
chado, procedeu à en-
trega de 70 cabos de 
cebolas e três frascos 
de mel à Santa Casa 
da Misericórdia em Vila 
Pouca de Aguiar, repre-
sentada pelo provedor 
Domingos Dias. 

A Comunidade Inter-
municipal da Região de 
Aveiro (CIRA) definiu a 
capacitação do Centro 
Hospitalar do Baixo Vou-
ga (CHBV), as vias estru-
turantes de sustentabili-
dade dos acessos a áreas 
de localização empresa-
rial da região, a qualifica-
ção da Ria de Aveiro e a 
ligação ferroviária Aveiro/
Viseu/Salamanca como 
as quatro prioridades da 
região de Aveiro para o 
Plano Nacional de Investi-
mentos PNI 2030. As pro-
postas apresentadas re-
colheram o consenso dos 

11 municípios da CIRA e 
fazem parte da Estratégia 
Integrada de Base Territo-
rial da Região de Aveiro, 
que está em execução. 
Liderada por Ribau Este-
ves, a CIRA “estará dispo-
nível para apresentar de 
forma completa e detalha-
da estas prioridades, que 
têm já trabalho executa-
do e em curso, mas que 
continuarão a necessitar 
de desenvolver, de for-
ma integrada, com vários 
departamentos governa-
mentais, o CHBV, a Uni-
versidade de Aveiro, entre 
outras”, ressalva.

região quer apostar na ria 
de Aveiro, ferrovia, zonas 

industriais e hospitais

viLA pouCA de AguiAr

Cebolas e mel entregues
a instituições sociais

Aveiro

SAbroSA

tradicional Fogaça da Fei-
ra é uma das presenças 
garantidas no certame, 
com propostas da paste-
laria Renascer, a par de 
outros petiscos e iguarias 
que os restaurantes ade-
rentes – Adega Monhé, 
Massa9va e Crepes de 
Centeio – vão propor aos 
visitantes como acompa-
nhamento da cerveja ar-
tesanal.

O Festival da Cerveja 
Artesanal com Lúpulo Fei-
rense é uma organização 
da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, em 
parceria com a empresa 
feirense Lúpulo Feirense 
e a Adritem, que desafiou 
oito conhecidas marcas 
de cerveja artesanal a 
criarem edições especiais 
à base de lúpulo produ-
zido nas margens do rio 
Cáster. O acesso ao Mer-
cado Municipal é gratuito, 
assim como todo o pro-
grama de animação.

• Seis barracas do 
Acampamento do Fle-
cheiro, em Tomar, foram 
demolidas na manhã des-
ta quarta-feira, 3 de outu-
bro, na sequência de uma 
ação desencadeada pela 
Câmara de Tomar.

O vereador da Hugo 
Cristóvão (PS) explicou 
que o número de residen-
tes do Flecheiro, onde 
habitam famílias de etnia 

cigana, está atualmente 
abaixo dos 115 o que re-
presenta menos de 50% 
desde que a autarquia é 
liderada pelo executivo 
socialista. As barracas 
demolidas não são subs-
tituídas por quaisquer in-
fraestruturas, sendo que 
pertenciam a agregados 
familiares que foram 
sendo realojados pela 
autarquia.

mAiS demoLiÇÕeS
de bArrACAS
no FLeCheiro

A aldeia vinhateira de 
Provesende recebeu, no 
fim de semana, uma ver-
dadeira multidão de visi-
tantes para acompanhar 
a realização de mais uma 
edição da já marcante Fei-
ra do Vinho e da Vinha.

Ao longo de dois dias, 
Provesende organizou 
o seu evento anual mais 
caraterístico e já reconhe-
cido um pouco por toda 
a parte, recreando usos 
e costumes que marcam 
esta época do ano, em 
que as vindimas e todas 
as atividades relacionadas 
com o vinho e a vinha são 
o ex-líbris da região. 

Com um programa re-
cheado de muita anima-
ção e muitas barraqui-
nhas, onde não faltou à 
boa gastronomia típica, 
o vinho e o artesanato, a 
edição deste ano da Feira 
do Vinho e da Vinha ini-
ciou no sábado de manhã 
com um percurso pedestre 
pelos Vinhedos do Douro, 
e que contou com mais de 
120 pessoas. Já de tarde, 
teve lugar à inauguração 
do Interface à Aldeia Vi-
nhateira de Provesende, 
uma obra de perfil mo-
derno que visa melhorar 
a mobilidade urbana, fa-

cilitando a recepção aos 
turistas e a todos quantos 
visitam a aldeia. Repre-
sentações teatrais, muita 
música tradicional ao som 
de grupos de concertinas 
e Zés Pereiras marcaram 
a entrada aos lagares. À 
noite foi à vez do artista 
Herman José subir a pal-
co para, com muita músi-
ca e humor, abrilhantar o 
encerramento do primeiro 
dia de Feira.

O domingo iniciou com 
um concerto pelo grupo 
Power of Brass, seguin-
do-se a missa da bênção 
do mosto, com a presen-
ça das confrarias e parti-
cipação da Roga de Pro-
vesende.

De tarde, a animação 
continuou com muita ani-
mação de rua, folclore, e a 
atuação do grupo Xituma 
Batuke. A entrada aos la-
gares fez-se ao som das 
concertinas, para gáudio 
dos visitantes.

A Feira do Vinho e da 
Vinha foi uma organização 
da União de Freguesias de 
Provesende, Gouvães do 
Douro e São Cristóvão do 
Douro, em parceria com 
o Município de Sabrosa e 
com a Associação Sabro-
sa Douro XXI. 

Feira do vinho e da vinha levou 
centenas de pessoas a provesende

A União de Freguesias de Madalena e Samaiões e a 
União de Freguesias de Faro estão unidas por um proto-
colo de geminação, desde o dia 26 de setembro.

Esta é a primeira geminação de ambas as fregue-
sias, unidas pela mítica EN 2, a única estrada a atra-
vessar o país de Norte a Sul pelo Interior, que se tornou 
numa rota turística nacional e internacional. 

Para o presidente de Junta da Freguesia de Mada-
lena e Samaiões, João Pinto, esta geminação poderá 
constituir-se como uma excelente oportunidade de dina-
mização das freguesias, ao mesmo tempo que “permiti-
rá intercâmbio de experiências, costumes, entre muitas 

outras áreas de interesse comum, numa relação de pro-
ximidade que se pretende que seja profícua e intensifi-
cada”. O fomento de intercâmbio no domínio social, edu-
cativo e turístico também estão contemplados, salienta 
João Pinto, “de modo a divulgar a realidade patrimonial, 
social, identitária e turística de ambas as regiões”. 

Na Freguesia da Madalena e Samaiões, concelho de 
Chaves, está o Km 0 daquela que é uma das maiores 
estradas europeias e em Faro o seu fim, no Km 738, 
sendo estes os locais de eleição para todos aqueles 
que, ano após ano, atravessam o país de lés-a-lés para 
a memorável e inesquecível fotografia. 

Freguesias de Chaves e Faro unidas por geminação
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A Farfetch tornou-se a pri-
meira empresa tecnológica 
portuguesa no mercado de 
valores  e içou a bandeira de 
Portugal no edifício da maior 
bolsa de valores do mundo, 
em Nova Iorque. “Colocar a 
bandeira portuguesa no New 
York Stock Exchange  era um 
dos pequenos sonhos que tí-
nhamos e que foi realizado”, 
disse José Neves, fundador 
da empresa.

O empreendedor portu-
guês fez questão que a ban-
deira portuguesa estivesse 
içada neste dia em que a Far-
fetch se estreou no mercado 
de valores mundial a 27 dóla-
res por ação e pouco depois 
já passava dos 30 dólares. 
“Hoje foi um dia fantástico de 
celebração. Este dia é para 

As negociações entre os 
parceiros de esquerda en-
traram na fase decisiva para 
fechar a proposta do Orça-
mento. O Bloco de Esquerda 
queria aumentos de 10 euros 
para todos os funcionários 
públicos no próximo ano, 
mas o ministério das Finan-
ças garantiu que o Governo 
não está a estudar esse va-
lor de aumento, sem espe-
cificar qual será o patamar 
mínimo de subida salarial. 
Um aumento fixo de 5 euros, 
na versão inicial proposta 
aos parceiros de esquerda, 
não convenceu ninguém. 
Por isso, nas rondas nego-
ciais entre o governo , PCP 
e BE, que se arrastam desde 
a passada semana, ficou em 
aberto a hipótese dos valores 
serem superiores, superan-
do os 50 milhões de euros 
de dotação orçamental para 
concretizar os aumentos, 
com uma fatura orçamental 
de 120 milhões.

Tanto o PCP como o Blo-
co de Esquerda reuniram-se 
no Parlamento com o Gover-

Centeno trava aumento
de 10€ na Função Pública

no para avaliar os aumentos 
na Função Pública e para as 
pensões em 2019. O Execu-
tivo não se comprometeu a 
dar aumentos de 10 euros à 
Função Pública, mas garan-
tiu que iria avaliar a proposta 
na ronda negocial da próxi-
ma semana,  para fechar a 
proposta. Porém, perante o 
cenário adquirido, e noticia-
do pela imprensa, de que o 
Executivo se preparava para 
subir os salários do setor pú-
blico em 10 euros, o Ministé-
rio das Finanças fez questão 
de dizer que os números não 
estavam a ser ponderados. 
O esclarecimento do gabine-
te de Mário Centeno é mais 
um episódio nas relações en-
tre governo e o BE, em que o 
primeiro acaba por travar as 
intenções do segundo. 

Outro dos pontos que 
está a ser negociado com o 
governo é a proposta do Blo-
co de Esquerda de criar uma 
taxa para as renováveis, uma 
medida que foi negociada 
em 2017, mas chumbada à 
última hora pelos socialistas. 

Farfetch cumpriu o sonho de içar a bandeira 
portuguesa na bolsa de Nova Iorque

equipe”, afirmou José Neves.
“Eu sei que todos os nos-

sos escritórios internacio-
nais, incluindo os escritórios 
de Portugal, celebraram com 
muita alegria. O trabalho é 
deles, os resultados são de-
les”, adiantou, agradecendo 
à equipe de 3 mil pessoas, 
das quais metade tem nacio-

nalidade portuguesa.
Sem adiantar números 

nem mercados a conquistar 
nas próximas etapas, José 
Neves afirmou que, depois 
desta oferta inicial pública, 
começa o segundo capítulo. 
“Não damos números con-
cretos, mas vamos continuar 
a empregar mais pessoas e 

Faltam 70 mil casas em 
Portugal para fazer face aos 
problemas habitacionais do 
país. A garantia é dada pela 
APEMIP ao lembrar que o 
país está “num ciclo vicio-
so”. De acordo com a as-
sociação “há pouca oferta e 
muita procura, que faz com 
que o valor das casas suba 
e deixe de estar ao alcan-
ce das famílias” e a solução 
passa por investir em cons-
trução nova.

Destas 70 mil casas que 
deveriam surgir, metade te-
ria de ser em Lisboa e no 
Porto, onde se assiste a 
maior procura.

Segundo dados reco-
lhidos pela entidade, no 
primeiro semestre de 2018 
foram licenciados 7.510 
edifícios para construção 
nova em Portugal, dos 
quais 5.591 serão dirigidos 
para habitação familiar, o 
que corresponde a 9.836 
que estarão disponíveis no 
mercado.

Estes valores, salientou 
Luís Lima, citado no mesmo 
documento, ficam “muito 
aquém das necessidades 

a gerar mais emprego”.
O empresário referiu que 

desde a fundação da empre-
sa, em 2007, estes 11 anos 
serviram para criar relaciona-
mentos “fantásticos” com as 
marcas e “estabelecer a pre-
sença internacional” da Far-
fetch, que se encontra agora 
nos principais mercados de 
luxo.

A Farfetch é uma platafor-
ma global no setor da moda 
de uma indústria que fatura 
mais de 300 bilhões de dóla-
res anuais .

Atualmente  9% das ven-
das acontecem na Internet, 
mas o número vai mudar 
para 25% nos próximos dez 
anos, que representam 100 
bilhões de dólares , um cres-
cimento exponencial.

Faltam 70 mil casas em Portugal 
para atenuar crise habitacional

habitacionais”.
“Começa a haver dinâ-

mica no mercado de cons-
trução, que nos poderá in-
duzir em erro e dar a falsa 
sensação de que o mercado 
está a agir para colmatar a 
necessidade de renovação 
de stock, afirmou o dirigente 
associativo.

Mas Luís Lima alertou 
para o fato de que demora 
algum tempo “até estes ati-
vos entrarem no mercado, 
tempo que os jovens e famí-
lias não podem esperar para 
poderem ter uma casa”.

Além disso, referiu, “mui-

ta desta construção estar a 
ser dirigida para o mercado 
médio-alto e alto, não dando 
resposta às necessidades da 
classe média e média baixa, 
que é quem mais sofre com 
a ausência de casas”.

A APEMIP deu ainda 
conta das últimas estatísti-
cas do INE neste setor, que 
apontam para um cresci-
mento de 14% face ao pe-
ríodo homólogo no licencia-
mento de construção nova.

A habitação familiar des-
tinavam-se 74%, mais 25% 
do que em igual período do 
ano anterior.

A Galp Energia passa 
este mês a cobrar 2 euros 
aos clientes de eletricida-
de e de gás natural pelo 
atraso no pagamento da 
fatura, uma prática cor-
rente nas telecomunica-
ções, mas pouco comum 
na energia. Confrontada 
com a criação desta mul-
ta, fonte oficial da Galp 
adiantou à Lusa que os 
2 euros são um valor de 
compensação mínima a 
cobrar em caso de mora, 
de modo a cobrir os cus-
tos de processamento 
administrativo originados 
pelo atraso no pagamen-
to da fatura. De acordo 
com fonte oficial da Galp, 
“trata-se de uma prática 
que existe também no 
mercado regulado, em 
que o valor é fixado pela 
Entidade Reguladora 
dos Serviços Energé-
ticos, e que pretende 
desincentivar o incum-
primento do prazo de 
pagamento das faturas 
por parte dos clientes”.

Os clientes da Galp 
que contratualizaram 
o serviço a partir de 05 
de setembro já têm nas 
condições gerais do seu 
contrato o pagamento 
desta compensação mí-
nima, enquanto os mais 
antigos “foram informa-
dos previamente desta 
alteração”, que entrou 
em vigor a partir de 01 
de outubro.

Os preços da habitação 
aumentaram, no segun-
do trimestre, 4,3% quer na 
zona euro quer na União 
Europeia face ao período 
homólogo, com Portugal a 
registar a terceira maior su-
bida (11,2%) entre os Esta-
dos-membros.

De acordo com o gabi-
nete estatístico da UE, na 
comparação com os primei-
ros três meses do ano, no 
segundo trimestre os preços 
da habitação aumentaram 
1,4% na zona euro e na UE.

Face ao período homó-
logo, entre abril e junho as 
maiores subidas do indi-

cador observaram-se na 
Eslovénia (13,4%), na Ir-
landa (12,6%), em Portu-
gal (11,2%) e na Hungria 
(10,4%), tendo sido regista-
dos dois recuos: na Suécia 
(-1,7%) e em Itália (-0,2%).

Comparando com os pri-
meiros três meses do ano, 
as subidas mais significati-
vas aconteceram na Eslové-
nia (4,2%), em Malta (3,2%), 
na Letónia e Roménia (3,1% 
cada), e a única baixa foi re-
gistada na Croácia (-0,2%). 
Em Portugal, os preços da 
habitação subiram 2,3% do 
primeiro para o segundo tri-
mestre do ano.

 A Câmara de Ourém 
aprovou a criação de uma 
taxa turística a ser aplicada 
em Fátima. No entanto, o re-
gulamento será ainda sujei-
to a consulta pública.

“A exemplo do que acon-
tece em outras cidades eu-
ropeias e até portuguesas, 
onde há muito turismo, esta 
taxa também faz todo o sen-
tido em Fátima. Sublinho 
que não é uma taxa para os 

habitantes do concelho, mas 
para quem nos visita e utiliza 
o investimento das nossas 
estruturas, como as redes 
de água ou do lixo”, explicou 
o presidente da Câmara de 
Ourém, Luís Albuquerque.

O autarca adiantou que a 
proposta refere o pagamen-
to de um euro por noite, com 
um limite máximo de três 
noites. De acordo com a pro-
posta, as crianças até aos 12 

anos e as pessoas portado-
ras de deficiência superior a 
60% não pagarão.

Luís Albuquerque adian-
tou ainda que a taxa não se 
aplicará ente 1 de novem-
bro e 31 de março, “con-
siderada a época baixa”. 
Para o autarca, trata-se de 
uma “taxa justa e que se 
justifica por inteiro”.

Já a Associação Empre-
sarial Ourém-Fátima não 

concorda com a criação da 
taxa e considera-a inoportu-
na, justificando que Fátima 
está a passar por um perío-
do de contração enorme da 
sua operação turística, após 
um ano da visita do papa 
que, sendo extraordinário, 
não é repetível.

A associação publicou 
um comunicado no seu site, 
no qual refere lamentar o 
fato de não ter sido “abor-

dada formalmente” sobre o 
assunto. A “taxa é um erro 
estratégico porque penaliza 
um destino rodeado de mi-
lhares de camas não pena-
lizadas”.

A ACISO não poupa 
nos adjetivos para criticar a 
criação do imposto, referin-
do que a taxa assenta num 
equívoco e é injusta, perigo-
sa, desproporcional, insen-
sível e imoral.

Portugal teve a 3.ª maior 
subida de preços da habitação

Taxa turística em Fátima pode estar para breve

Galp passa a 
cobrar dois 
euros aos 
clientes por 
atraso no 
pagamento
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“Consideramos que, de-
pois de termos reposto os 
cortes nos vencimentos, 
depois de termos reposto 
o horário e de termos des-
congelado as carreiras, é 
altura de os funcionários 
públicos passarem a ter 
também a normalidade que 
qualquer trabalhador deve 
ter de anualmente os salá-
rios poderem ser revistos, 
designadamente em fun-
ção da inflação”, disse An-
tónio Costa.

“A margem não é muita”, 
mas “é um primeiro passo 
para restabelecer essa nor-
malidade”, afirmou António 

Costa, em Santarém, onde 
vai homenagear José Sa-
ramago, no âmbito dos 20 
anos da conquista do Prê-
mio Nobel da Literatura.

O primeiro-ministro reve-
lou que já estará inscrito no 
Orçamento do Estado ne-
cessariamente um aumento 
de 3,1% do valor da massa 
salarial, que são mais 750 
milhões de euros.

“Descongelamos as car-
reiras que estiveram con-
geladas durante muitos 
anos e com um conjunto de 
promoções isso implica um 
aumento dos salários. Por 
outro lado, temos um gran-

de programa de emprego 
científico, que envolve mais 
cinco mil pessoas, temos 
aberto um concurso para a 
contratação de 1000 novos 
técnicos superiores para 
a administração pública. 
Neste conjunto, temos um 
aumento de 750 milhões de 
euros, de despesa na ad-
ministração pública”, acres-
centou António Costa.

“Se dermos o mesmo a 
todos, é pouco para cada 

um, sobretudo para aqueles 
onde se justificaria haver 
um aumento. Temos outros 
cenários onde há aumen-
tos diferenciados, refor-
çando mais quem tem um 
vencimento inferior. É por 
isso que se tem falado de 
aumento de 50 euros, para 
quem tem hoje a ganhar o 
salário mínimo nacional. 
Ainda são umas largas de-
zenas de milhares de fun-
cionários”, finalizou.

Rui Rio usou o seu esti-
lo para justificar o fato de o 
PSD não ter pedido uma co-
missão de inquérito ao caso 
do roubo de armas em Tan-
cos,  quando foram detidos 
elementos da Polícia Judici-
ária Militar por alegadamente 
estarem envolvidos no enco-
brimento do assalto.

“Só estou a tomar uma 
posição agora depois de sa-
ber as coisas com esta gravi-
dade. Não tenho o estilo de 
oposição que à mínima coisa 
lança o foguete e vai a cor-
rer atrás. Não é meu estilo, o 
meu estilo é mais estrutura-
do. Temos de fazer as coisas 
com a devida ponderação”.

Antes disso, o presidente 
do PSD defendeu a demis-
são do ministro da Defesa, 
“a ser verdade que ele sabia 
de tudo desde dezembro”, 
quando lhe terá sido entre-
gue um relatório sobre o 
encobrimento do assalto e a 
recuperação das armas.

Rui Rio aproveitou ainda 
para se colocar ao lado dos 
professores na reivindicação 
em relação à contagem inte-
gral do tempo de serviço (9 
anos, 4 meses e 2 dias), no dia 
em que o governo aprovou a 
recuperação de 2 anos, 9 me-
ses e 18 dias.”Os professores 
têm razão, ponto. O governo 
prometeu aquilo que à partida 
sabia que não podia cumprir.” 
E garantiu que “quando tiver 
que prometer alguma coisa 
aos professores, tenho a cer-
teza que será exequível”.

Líder do PSD desde fe-
vereiro deste ano, Rui Rio foi 
mais uma vez obrigado a de-

fender o seu estilo e comen-
tar os opositores internos, 
ainda que com reservas. “Pri-
meiro, Portugal, depois o Par-
tido, e depois nós próprios. 
Esta frase é de Sá Carneiro, 
mas podia ser minha e peço 
que olhem sempre para mim 
assim.” Defendeu que o diá-
logo com o PS acontece nos 
casos de reformas essenciais 
para o país, como a da Jus-
tiça, e que “não poderão ser 
feitas por um só partido”. 

Dentro de um ano, Rui 
Rio vê o PSD “taco a taco” 
com o PS para ganhar as 
eleições. “Hoje, ainda está 
longe, mas daqui a um ano, 
com o caminho que eu quero 
seguir e face as fragilidades 
que o governo vai demons-
trando, vamos chegar lá”. E 
deixou o alerta: “Agora, não 
basta eu querer, os militantes 
quererem, os que vão debili-
tando o partido, naturalmen-
te estão a fazer o jogo do 
partido socialista.”

Depois das eleições se 
for preciso fazer coligações, 
reconhece que o CDS-PP 
“é o parceiro natural”, já que 
“ainda nem sequer” sabe “o 
que vai ser o novo partido de 
Santa Lopes”. 

Rui Rio: “Não tenho o estilo
de oposição que à mínima

coisa lança o foguete”

O ministro da Cultura, Luís 
Filipe Castro Mendes, evocou  
José Saramago em Coimbra e 
realçou que o Nobel da Litera-
tura português “nunca perdeu 
o sentido ético” da existência 
humana.

O autor de “Memorial do 
Convento”, na sua opinião, 
“nunca deixou cair esta pro-
funda exigência moral de 
justiça”.

Distinguido há 20 anos 
com o Prêmio Nobel da Lite-
ratura, José Saramago é “uma 
figura de escritor que se impõe 

Ministro da Cultura realça sentido 
ético da existência em Saramago

Costa diz: “É justo 
repor normalidade
no aumento dos 

salários”

por essa exigência ética que 
atravessa toda a sua obra”.

Luís Filipe Castro Mendes 
intervinha na abertura do con-
gresso internacional “José Sa-
ramago: 20 anos com o Pré-
mio Nobel”, promovido pela 
Universidade de Coimbra no 
Convento de São Francisco.

José Saramago “é um es-
critor que trabalha profunda-
mente a sua escrita”, afirmou 
o ministro da Cultura, para 
frisar que o escritor possui 
“uma obra escrita trabalhada 
com suor”.

O Aliança, partido cria-
do há semanas por Pedro 
Santana Lopes, pediu a de-
missão de Azeredo Lopes. 
Porque há uma “realidade 
incontestável” que é “o reco-
nhecimento da excessiva fra-
gilidade política que a suces-
são inconcebível de eventos 
no processo de Tancos pro-
vocou no titular da pasta da 
Defesa Nacional”.

E o desafio é deixado 
tanto ao primeiro-ministro 
como ao Presidente. “Por 
muito que seja prática regu-
lar,  os primeiros-ministros 
reafirmarem a confiança 
nos seus Ministros até à 
exaustão, este caso não o 
permite. O Chefe do Gover-
no e o Presidente da Repú-
blica, Comandante Supre-
mo das Forças Armadas, 
devem assumir a decisão 

Aliança quer demissão do ministro da Defesa

que se impõe para defesa 
da imagem interna e exter-
na das Instituições do Esta-
do e para bem de Portugal.”

O partido recusa, no en-
tanto, expressar qualquer 
opinião sobre o eventual 
conhecimento que o minis-

tro teve ou não da alegada 
ação de encobrimento que 
rodeou a descoberta, em 
outubro de 2017, do arma-
mento roubado em Tancos 
em  junho de 2017.

“Por não haver certeza 
sobre a verdade, não ex-

pressamos qualquer opi-
nião acerca do eventual 
conhecimento, por parte do 
ministro, de fatos relacio-
nados com o chamado en-
cobrimento do ocorrido em 
Tancos”.

O qual ainda explica que 
o partido, ao pronunciar-
se sobre situações da vida 
nacional, presentes no do-
mínio público, não se mo-
biliza por considerações de 
ordem pessoal, nem formu-
la processos de intenção, 
apenas constata o seu sig-
nificado e consequências 
para Portugal . “Os fatos 
ocorridos, cuja gravidade 
não pode ser silenciada e 
que respeitam ou envolvem 
instituições da Justiça, da 
Administração Interna e da 
Defesa Nacional, suscitam 
fundadas preocupações.”

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, considerou 
que há condições, no próximo 
Orçamento, para o “alarga-
mento e atualização do abo-
no de família”. “É necessário 
avançar no abono de família. 
No próximo OE, existem as 
condições para aprofundar o 
acesso ao abono de família, 
aprofundar o acesso a mais 
famílias, com mais condições 
e com uma atualização que 
vá bem além da atualização 
do indexante de apoio social 
a que lei já obriga”, argumen-
tou Catarina Martins.                                                                                                                                        

Recordando que o acordo 
com o PS possibilitou a cria-

Bloco de Esquerda quer alargamento
e maior atualização do abono de família

ção de um abono especial até 
aos 3 anos e a reposição do 
quarto escalão do abono de 
família, que tinha acabado 
em 2010.

A aposta no abono, as-
sim como no alargamento 
dos manuais escolares gra-
tuitos a todo o ensino obriga-
tório e o acesso aos passes 
sociais “são a única forma 
de contributo para as políti-
cas de família ou políticas de 
natalidade”, considerou.                                                                                                                                  
Catarina Martins criticou que a 
direita reduza as suas propos-
tas à criação de comissões e a 
benefícios fiscais, já que des-
contos no IRS são para as fa-
mílias com mais dinheiro, mas 
que deixam a generalidade 
das pessoas de fora.

As posições do BE fo-
ram defendidas numa ses-

são pública sobre rendi-
mento básico incondicional, 
emprego e segurança so-
cial, num hotel de Lisboa.                                                                                                                                        
Sobre o RBI, Catarina Mar-
tins escolheu fazer críticas 
através de uma analogia com 
o cheque escola criado pelo 
anterior executivo do PSD/
CDS-PP.

“É o cheque escola ao ní-
vel do cheque vida. Em vez 
de termos escola pública, 
serviço nacional de saúde, 
saneamento básico, justiça 
e proteção civil, iremos com-
prar, no mercado, com o RBI 
o que o mercado nos puder 
fornecer”, disse.
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Geminação entre as cidades do rio de
Janeiro e Ponte de Lima em PortuGaL

Mesa de Honra de Geminação entre Rio de Janeiro e Ponte de Lima, em Portugal -Cônsul Geral de Portugal, Dr. Jaime Leitão, Procuradora 
do Ministério Público Estadual, Dra. Maria Helena Biscaia, Sr. Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Dr. Vitor Mendes, Presidente da 
Mesa, Vereador Dr. Paulo Pinheiro, Sr. Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa, Sr. Presidente da 
Casa do Minho, Agostinho dos Santos e senhor José Cerqueira

Discurso 
do Verea-
dor Paulo 
Pinheiro,

na Sessão 
Festiva na 

Câmara 
Municipal 
do Rio de 

Janeiro 

O presi-
dente da 
Câmara  
de Ponte 
em Por-
tugal de 
Lima Dr. 
Vitor Men-
des, ao 
proferir as 
palavras 
de orgulho 
por esta 
solenidadeNum registro, 

durante a en-
trega do acordo 

de Gemina-
ção entre as 

Cidades do Rio 
de Janeiro e 

Ponte de Lima, 
onde vemos o 

Vereador Dr. 
Paulo Pinheiro 
e o Presidente 

da Câmara 
de Ponte de 

Lima, Dr. Vitor 
Mendes

Aspecto do Plenário Teotônio Vilela, convidados da Comunidade 
Portuguesa, sempre presentes em Sessões que dizem respeito às 
nossa origens

A Comunidade Portuguesa prestigiando a Geminação: Felipe Men-
des do Jornal Portugal em Foco, Ernesto Boaventura – Presidente 
da Casa da Vila da Feira e demais convidados

Mais uma 
belíssima 
iniciativa do 
Vereador Dr. 
Paulo Pinhei-
ro ao lado do 
Presidente  
da Câmara 
de Ponte de 
Lima, Dr.Vi-
tor Mendes, 
uma foto que 
ficará gra-
vada na bio-
grafia destes 
dois ilustres 
representan-
tes da nossa 
terra

Durante o 
coquetel, o 
Vereador Dr. 
Paulo Pinhei-
ro, Presidente 
da Casa do 
Minho do RJ, 
Agostinho dos 
Santos, Jorna-
lista Igor Lo-
pes, Joaquim 
Fernandes e 
o Presidente 
da Câmara 
de Ponte de 
Lima, Dr.Vitor 
Mendes

No interior da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Dr. Francisco Gomes da Costa – Presidente do Real 
Gabinete Português de Leitura, Agostinho dos Santos – Presidente da Casa do Minho, Presidente da 
Câmara de Ponte de Lima, Dr. Vitor Mendes, Dr. Paulo Pinheiro, Dra. Maria Helena Biscaia, Procuradora 
do Ministério Público Estadual e o Embaixador de Portugal no Rio, Dr. Jaime Leitão

Outro belo registro da noite, no Palácio Pedro Ernesto, o Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Dr. 
Vitor Mendes, acompanhado  dos garbosos componentes do Rancho Folclórico da Casa do Minho

Logo a 
seguir à 
soleni-
dade foi 
oferecido 
um co-
quetel aos 
convida-
dos, para 
mais uma 
vez os 
presentes 
pudessem 
confrater-
nizarem-
se

Numa noite muito espe-
cial, a Câmara dos Vereado-
res do Rio de Janeiro cele-
brou o acordo de geminação 
entre as cidades do Rio de 
Janeiro e Ponte de Lima, 
por iniciativa do mandato 
do vereador Paulo Pinheiro. 

Com o coral da Casa can-
tando músicas tradicionais 
e muita confraternização 
num coquetel após a sole-
nidade, um clima de muita 
alegria contagiou a todos os 
presentes. Afinal, como “po-
vos irmãos” que são, Brasil 

e Portugal já dividem muitos 
laços em comum: idioma, 
usos e costumes, tradição, 
folclore, arquitetura, entre 
outros.

O vereador Paulo Pinhei-
ro lembrou das característi-
cas que considera muito 

positivas nos luso-descen-
dentes: “uma das melhores 
coisas que herdamos dos 
portugueses foi o gene da 
globalização que carrega-
mos no sangue. Talvez ins-
pirado pelo famoso espirito 
aventureiro e sede de co-
nhecimento do povo portu-
guês, aproveito meus man-
datos parlamentares para 
tentar aumentar o intercâm-
bio entre as duas pátrias”, 
ressaltou o parlamentar.

Este tipo de lei facilita 
bastante a aproximação en-
tre as cidades que passam 
a compartilhar experiências 
no campo da saúde, educa-
ção, cultura, meio ambiente, 
engenharia, direito e tantas 
outras de interesse dos ci-
dadãos. Outras irmanações 
anteriores já apresentaram 
bons resultados, como a rea-
lizada entre Rio de Janeiro e 

Braga. Com o admirável de-
senvolvimento na área uni-
versitária que os bracaren-
ses possuem, já foi possível 
intensificar os intercâmbios 
na área da Saúde, sem falar 
nas facilidades para o turis-
mo de ambas as partes.

“Sou luso-descendente 
com muito orgulho e apro-

veito a oportunidade para 
valorizar nossas tradições 
e manter vivo o espírito as-
sociativo que nossos pais e 
avós trouxeram para o Bra-
sil”, finalizou Paulo Pinheiro 
lembrando de seu pai, Dia-
mantino Pinheiro - um legi-
timo representante da Cida-
de da Guarda.
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Dr. Paulo Nascimento Novo Cônsul  
Pela 1ª vez no “Almoço das Quintas”  

Acaba de chegar a São Paulo, o 
novo Cônsul Geral de Portugal em 
São Paulo, o Embaixador Dr. Paulo 
Jorge Nascimento. A cidade de São 
Paulo, e seu consulado Português,  
pela dimensão de sua geografia, já 
há tempos merecia um Embaixador. 
Um dos seus 1.o encontros com a 
comunidade Luso-Paulista, foi no 
tradicional “Almoço das Quintas” 
da Casa de Portugal, almoço este 
que conta, com 75 anos de vida. Ali 

se reúnem semanalmente, amigos, 
empresários, dirigentes associati-
vos, para saborear as delícias da 
culinária portuguesa. O Dr. Pau-
lo Nascimento nasceu em 30 de 
Setembro de 1967, em Oliveira de 
Azeméis, Portugal, é casado e tem 
dois filhos. É licenciado em Direito 
na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, com a men-
ção de Ciências Jurídico-Políticas; 
Curso de Extensão Universitária de 

Formação Diplomática do Instituto 
de Relações Internacionais do Ins-
tituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas (1990-1991); Auditor do 
Cycle de Relations Internationales 
Aprrofondies do Centre d’Études 
Diplomatiques et Stratégiques, 
Paris 2003-2004. Foi aprovado no 
concurso de admissão aos lugares 
de adido de embaixada, aberto em 
27 de Maio de 1995; Adido de Em-
baixada, na Secretaria de Estado 
(24/09/1991); Secretário de Em-
baixada (15/12/1992); Embaixada 
na Cidade de Praia (2/10/1996); 
Segundo Secretário de Embaixada 
(02/03/1998); Primeiro Secretário 
de Embaixada (24/09/1999); Dele-
gação Permanente junto da OCDE 
(6/09/2000); Chefe de Divisão da 
Direção de Serviços das Organi-
zações Econômicas Internacionais 
da Direção Geral dos Assuntos 
Multilaterais (07/11/2005); Conse-
lheiro de Embaixada (18/03/2006); 
Diretor de Serviços das Organiza-
ções Econômicas Internacionais 
(18/05/2006); Chefe de Gabinete 
do Secretário de Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Coope-
ração (11/02/2006); Embaixada em 
Pequim (03/09/2009); Vice-Presi-

dente do Camões 
- Instituto da Coo-
peração e da Lín-
gua (06/08/2012); 
Embaixador de 
Portugal em Da-
car (04/09/2014); 
Embaixador não 
Residente em 
Mali, Mauritâ-
nia e Gâmbia 
(16/01/2015); Em-
baixador não Re-
sidente na República da Guiné 
(18/02/2015); Embaixador não 
Residente na Costa do Mar-
fim (07/04/2015); Embaixador 
não Residente na Serra Leoa 
(08/12/2017); Embaixador não 
Residente em Burquina Faso 
(19/04/2018). Foi já condecora-
do com a Grã-Cruz da Ordem do 
Mérito (Portugal), e Comendador 
da Ordem do Leão (Senegal). O 
Presidente da Casa de Portugal 
Com. Antonio dos Ramos deu as 
boas vindas a todos e ao visitante 
ilustre Dr. Paulo Nascimento. Este 
no uso da palavra disse: “Contem 
com os serviços do Consulado 
Geral, que vai ser sempre a vossa 
Casa de Portugal em São Paulo. 

Já soube que a 
comunidade é di-
nâmica, e conto 
com essa comu-
nidade. Farei tudo 
o que estiver ao 
meu alcance. Irei 
dar sequencia as 
iniciativas do Dr. 
Paulo Lourenço, 
que me passou 
um dossiê de 

transição. Estou aqui para servir 
Portugal e a comunidade portu-
guesa em São Paulo, e tudo farei 
para engrandecer Portugal e suas 
relações com o Brasil”. Na pró-
xima quinta feira, apareça você 
também por lá, Avenida da Liber-
dade, 602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por adesão. 
Informações e reservas para gru-
pos e empresas Fones 3273.5555 
– 3207.6512.

Com. Antonio dos Ramos, Sr. Oscar Ferrão, o Dr. Paulo Nascimento, o jor-
nalista Albino Castro e o diretor da entidade Sr. Jose Antonio Fernandes.

O Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. Jose Manuel Bettencourt, o Embaixador 
Dr. Paulo Nascimento e o Com. Antonio dos Ramos Presidente da Casa de Portugal.

O Embaixador Dr. Paulo Nascimento, o Presidente da Casa de Portugal 
Com. Antonio dos Ramos e o Presidente da Provedoria da Comunidade 
Portuguesa Sr. Oscar Ferrão.

O Presidente da Casa de Portugal de São Paulo Com. Antonio dos Ramos, 
o Embaixador Dr. Paulo Nascimento e o Presidente do Conselho da Comu-
nidade Dr. Manuel Magno.

O Embaixador Dr. Paulo Jorge Nascimento, o Presidente da Casa de 
Portugal de Campinas Sr. Jota Santos e o vice presidente Sr. Pedro 
Peixoto.

Ary Sanches na festa da Primavera
Na Casa Ilha da Madeira

A Casa Ilha da Madeira de 
São Paulo, recepcionou ul-
timo dia 23 de Setembro de 
2018, a chegada da Prima-
vera. A entidade realizou em 

sua sede mais um autentico 
Arraial Madeirense, onde 
não faltaram as tradicionais 
espetadas, o saboroso bolo 
de mel, o bolo do caco, o 

caldo verde, a sopa de trigo 
e outras delícias da culinária 
madeirense. O presidente 
da entidade Sr. José Manuel 
Dias Bettencourt, lá esteve 

para dar as boas vindas a 
todos os amigos, bem como 
aos apoiadores daquele 
evento. Nesta tarde tivemos 
a exibição do grupo folclórico 

adulto da Casa Ilha da Ma-
deira apresentado pelo co-
nhecido e grande cantador 
Martinho. Exibiram diversas 
modas percorrendo varias 

freguesias da Ilha Encanta-
da. E como atração lá esteve 
o cantor da Jovem Guarda 
Ary Sanches, recordando di-
versos de seus sucessos.

O Presidente da entidade Sr. José Manuel Bettencourt, Sr. Jacinto Figueira, 
o Dr. Felipe Gouveia, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Co-
munidade, o cantor Ary Sanches e o Sr. Armindo Moreira. Aqui a exibição do Grupo adulto da Casa Ilha da Madeira pelo Martinho.

Os amigos Raul das Linguiças e presidente da Tocata Musical Cá Te Quero 
e o Sr. Armindo Moreira.
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A arca de Gulbenkian e Aznavourian Cristiano Ronaldo... Em maus lençóis
O mundo perdeu, no dia pri-

meiro de outubro último, uma 
das vozes que marcaram o século 
XX, Shahnour Varinak Aznavourian, 
aos 94 anos, o inconfundível mes-
tre das emoções, consagrado como 
Charles Aznavour, nascido em Paris, 
de pais refugiados da indomável Ar-
mênia cristã, na região do Cáucaso, 
escapando do genocídio de mais 1,5 
milhão de compatriotas cometido pe-
los chamados ‘Jovens Turcos’ - após 
a proclamação da República, entre 
1915 e 1918, na islamizada Cons-
tantinopla, atual Istambul. A voz de 
Aznavour era a síntese da canção 
francesa e ícone da francofonia em 
todo planeta. Um cantor e composi-
tor tão grande quanto o ítalo-ameri-
cano Frank Sinatra (1915 – 1998), o 
brasileiro Roberto Carlos (77 anos), 
o franco-argentino Carlos Gardel 
(1890 – 1935), o espanhol Julio Igle-
sias (75 anos), o português Carlos 
do Carmo (78 anos), o inglês Elton 
John (71 anos) e o italiano Peppino di 
Capri (79 anos). Representava uma  
referência para a imensa diáspora 
dos armênios, fixada, sobretudo, em 
metrópoles como Paris, Londres, 
Beirute, Bagdá, Buenos Aires, São 
Paulo e na querida Aleppo, na Síria 
– igual a Calouste Gulbenkian (1869 
– 1955), natural da outrora Constan-
tinopla, que adotou Lisboa para porto 
de abrigo e legou aos portugueses a 
monumental fundação cultural com o 
seu nome. Os armênios também se 
sentem, de certa forma, um povo es-
colhido por Deus e sofreram, como 
os judeus, perseguições e extermí-
nios ao longo de uma existência de 
mais de cinco mil anos. 

A Bíblia, afinal, localiza na Ar-
mênia o suposto jardim do 

Éden e o ponto onde encalhou, de-
pois do dilúvio, a arca de Noé, no 

cume do Monte Ararat, a dois mil me-
tros de altura, e, no qual, o Patriarca 
e os três filhos, teriam reiniciado o 
povoamento do mundo. Estudos bí-
blicos estimam que Noé viveu entre 
2948 e 1998 antes de Jesus Cristo. 
Hoje, o Monte Ararat, símbolo da 
pátria armênia, faz parte da Turquia. 
O Reino da Armênia foi o primeiro 
estado, no século IV, no ano 301, a 
se converter ao cristianismo – antes 
mesmo que a religião fosse oficiali-
zada, em 380, no vasto e multinacio-
nal Império Romano, governado por 

duas metrópoles, Roma, de idioma 
latim, capital do Ocidente, e Cons-
tantinopla, de língua grega, sede 
de todo o Oriente. Os insubmissos 
armênios preservam, no Cáucaso, a 
fé cristã, juntamente com a Geórgia, 
numa área na qual, a partir do século 
VII, os conquistadores islâmicos ten-
tam impor a hegemonia da religião 
revelada ao Profeta Mohammed (571 
– 632). As regiões da Turquia foram 
sendo muçulmanizadas, século após 
século, e atualmente calcula-se que 
são maometanos mais de 90 por 
cento dos cerca de 75 milhões de 
habitantes do país com territórios 
na Europa e na Ásia. O calvário dos 
armênios não conhece trégua. Eles 
se encontram, desde o início desta 
década, com a explosão da destem-
perada Primavera Árabe, sob a mira 
dos grupos do famigerado estado 

islâmico. Principalmente ao Norte da 
Síria - e na elegante e cosmopolita 
Aleppo, onde a maioria dos bairros 
armênios foi duramente bombarde-
ada – como documentou em repor-
tagem de 11 páginas, fartamente 
ilustrada, em novembro de 2012, a 
revista mensal Nouvelles d’Arménie 
Magazine, editada em Paris, da qual 
sou assinante há quase duas déca-
das.

Muitas dos que conseguiram 
se salvar do odioso genocí-

dio perpetrado pelos ‘Jovens Turcos’, 
chefiados por Kamal Ataturk (1881 – 
1938), muçulmano originário da gre-
ga Salônica, como a família judia do 
animador brasileiro de auditório, Síl-
vio Santos (87 anos), se refugiaram, 
com efeito, na Síria – e também no 
vizinho Líbano. Mais uma vez, des-
graçadamente, os turcos insuflaram 
os radicais islamitas que destruíram 
inúmeras igrejas armênias, nestes 
últimos anos, na segunda maior ci-
dade da Síria. A fronteira da Turquia, 
aliás, está apenas a 40 quilômetros 
de Aleppo, ou seja, distância equiva-
lente, em São Paulo, entre a Praça da 
Sé e a periferia Sul. Ataturk tinha se 
inspirado no ideário fascista do ita-
liano Benito Mussolini (1883 – 1945) 
e, com um golpe palaciano, usurpou 
o poder à dinastia dos sultões mon-
gol-otomanos da Sublime Porta. Az-
navourian, o grande Aznavour, como 
Gulbenkian, foram propulsores, na 
diáspora, da reconstrução da Armê-
nia, novamente independente desde 
1990, depois de permanecer 70 anos 
como uma das 15 repúblicas da an-
tiga União Soviética. Mas a luta dos 
descendentes de Noé ainda tem um 
extenso caminho a percorrer porque 
dois terços da nação do Velho Tes-
tamento continuam sob ocupação da 
Turquia.

Cristiano Ronaldo, que está acusa-
do de violação sexual pela ex-mode-
lo norte-americana Kathryn Mayor-
ga, diz estar a ser alvo de um plano 
do Real Madrid, para sabotar a sua 
carreira, segundo avança o jornal 
italiano La Repubblica.  De acordo 
com o mesmo jornal, o internacional 
português, que é acusado de mais 
de 10 crimes, relaciona as acusa-
ções com o clube espanhol pelo fato 
de a acusação de Mayorga remontar 
a 2009, antes de Ronaldo se trans-
ferir para o Real Madrid.  Segundo 
a imprensa italiana, Ronaldo diz que 
se trata de uma vingança do clube e 
do presidente Florentino Pérez. 
O treinador do Sporting, José Pe-
seiro, falou sobre as acusações de 
abusos sexuais de que Cristiano 
Ronaldo tem sido alvo nos últimos 
tempos, criticando “a especulação” 

que tem sido criada em torno do 
caso.  “Acho que defendemos muito 
pouco o que é nosso. Um país com 
tanta qualidade, com tanta capaci-
dade, com tanta coisa boa, e quan-
do temos oportunidade de martelar 
alguém no nosso país é inacreditá-
vel”, começou por dizer o técnico 
dos leões.  “Deixem isso para os 
outros que eles têm ciúmes de nós. 
Penso que nós temos inveja de nós 
próprios. Parece que temos ciúmes 
daqueles que têm sucesso em Por-
tugal. É muito feio”, assumiu José 
Peseiro, em conferência de impren-
sa.  Recorde-se que Cristiano Ro-
naldo foi acusado de ter violado, em 
2009, a ex-modelo norte-americana 
Kathryn Mayorga. Ronaldo debaixo 
de fogo marca grande gol pela Ju-
ventus. Cristiano Ronaldo vive uma 
fase difícil com a acusação de vio-

lação de que é alvo. Apesar do pe-
sadelo que vive na vida pessoal, o 
craque entra em campo a jogar pela 
Juventus e, pelos vistos, a polêmica 
fora do relvado não lhe afeta o ren-
dimento. Aos 33 minutos do jogo em 
casa da Udinese, o craque viu o co-
lega Bentancur inaugurar o marca-
dor. Poucos minutos depois, Cristia-
no Ronaldo marcou o segundo golo 
da Juventus, com um grande remate 
dentro da área que aumentou a van-
tagem dos bianconeri. 

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

O Grupo Folclórico dos Veteranos 
de São Paulo do Rotary Penha ho-
menageou em sua sede, no ultimo 
dia 02 de Outubro de 2.018, a Sra. 
Adriana Terezinha dos Santos, por-
tadora do RG 27.035.699-X, por re-
levantes serviços prestados ao refe-
rido grupo. É de salientar que essa 
homenagem é em decorrência da 
dedicação da homenageada, há já 6 
anos integrante do grupo, quer seja 
em atuações dos Veteranos e ainda 
na realização de seus almoços con-
vívios, cujo próximo estará aconte-
cendo no dia 02.12.2018. O Grupo 
dos Veteranos, fundado em fevereiro 
de 2.000 se orgulha em difundir em 
terras do Brasil, os usos e costumes 
de Portugal. Tem se exibido em to-
das as muitas associações luso-bra-
sileiras do Estado de São Paulo, e 
até no Rio de Janeiro. A direção dos 
Veteranos leva a cada dois anos, 
seus componentes a Portugal com 
tudo pago como passagem, hotel, 
alimentação e transporte durante 15 

dias como premio. O rendimento dos 
Veteranos oriundo de apresenta-
ções, apoios, patrocínios, e seus al-
moços, é todo ele investido em seus 

componentes, já que ninguém ga-
nha absolutamente nada. Parabéns 
Sra. Adriana Terezinha dos Santos, 
homenagem merecida.

A homenageada Sra. Adriana Terezinha dos Santos com as amigas Natalia 
e Fátima.

Grupo dos Veteranos Homenageou 
Adriana Terezinha dos Santos

Dia 13.10.2018
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais esta fes-
ta popular, a Adega da Lusa, com entra-
da gratuita a partir das 19 horas na Por-
tuguesa de Desportos, numa realização 
do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas tí-
picas e muita animação com a Tocata 
do Grupo Folclórico da Portuguesa de 
Desportos que se exibirá. Como convi-
dado lá estará o Grupo Folclórico Típico 
Madeirense do Morro de São Bento-
Santos. Local Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone 
(11) 2125.9400
Dia 19.10.2018
Fado na Casa de Portugal
A partir dos dias 19/10 e 26/10 iniciam-
se dois projetos  culturais na Casa de 
Portugal de São Paulo: o Fado na Casa 
e o Casa Musical. O Fado na Casa, 
que terá em sua estreia a fadista Fá-
tima Fonseca, visa levar o público a 
viver uma imersão multi-sensorial no 
universo lusitano. É Fado somado à 
Gastronomia no restaurante da Casa 
de Portugal, numa realização de Ka-
fka produções e eventos, e Buffet O 

Marquês na Casa de Portugal de São 
Paulo. Apoio: EDP, Banco Caixa Geral 
e Numatur Turismo. Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fo-
nes (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 20.10.2018
Bacalhoada na Praia Grande com 
Banda Alma Lusíada
A Casa de Portugal de Praia Grande 
convida a todos para este sensacional 
jantar dançante em sua sede a partir 
das 20 horas. Teremos uma bacalhoada 
a moda portuguesa que será prepara-
da pelo Fontoura Buffet, e o bar estará 
trabalhando com os tradicionais petis-
cos portugueses. A animação estará a 
cargo da Banda Alma Lusíada. Convites 
e informações na secretaria ou com a 
diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do For-
te - Praia Grande – São Paulo fone (13) 
3491.4559
Noite de Fados na Casa de Portugal 
de Campinas
A diretoria da Casa de Portugal de 
Campinas convida a todos para provar 
o melhor da culinária portuguesa em 
Noite de Fados e Guitarradas, com Mar-
ly Gonçalves, Ricardo Araújo e Banda, 

a realizar-se nesta noite a partir das 20 
horas, na sede da entidade. Informa-
ções e convites Rua Ferreira Pentea-
do, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 
3252.5752   
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O Portimonense ven-
ceu o Sporting por 4x2, em 
jogo da sétima jornada da 
I Liga de futebol, resultado 
que permite aos algarvios 
abandonarem a última po-
sição, enquanto os ‘leões’ 
perderam terreno para os 
dois primeiros.

 Manafá, aos 30 minu-
tos, e Nakajima, aos 44, 
deixaram os algarvios a 
vencer por 2x0 ao interva-
lo, tendo Fredy Montero, 
aos 63, dado esperanças 
ao Sporting de virar o re-
sultado, ao reduzir, mas 

Portimonense vence Sporting

o conjunto de Portimão 
voltou aos dois gols de 
vantagem, com o ‘bis’ de 

Nakajima, aos 82.
No entanto, o resultado 

não estava ainda fechado, 

Um gol de Seferovic 
deu ao Benfica o triun-
fo em casa sobre o FC 
Porto, por 1x0, no ‘clás-
sico’ da sétima jornada 
da I Liga portuguesa de 
futebol, que permitiu aos 
‘encarnados’ igualar o 
Sporting de Braga na li-
derança.

O Benfica, que não 
vencia os ‘dragões’ desde 
dezembro de 2014, im-
pôs-se no Estádio da Luz, 
em Lisboa, com um gol 
do avançado suíço, mar-

Benfica bate FC Porto quatro
anos depois e sobe à liderança

cado aos 62 minutos, pro-
porcionando ao treinador 
Rui Vitória o seu primeiro 
triunfo de sempre sobre o 
FC Porto, atual campeão 
nacional.

Com este triunfo, o 
Benfica passa a somar 17 
pontos e salta para a lide-
rança do campeonato, em 
igualdade com o Sporting 
de Braga, enquanto o FC 
Porto fica em terceiro, 
com 15, e sob ameaça do 
Sporting (13), que visita 
hoje o Portimonense.

JORNADA 05
pORtO

JORNADA 04JORNADA 04
LIsBOA

JORNADA 01

tendo os ‘leões’ voltado 
a reduzir por Coates, aos 
88, mas a equipe algarvia 
aproveitou o adiantamento 
dos lisboetas para ‘matar’ 
o jogo, com novo gol, agora 
de João Carlos, aos 90+3.

Com esta vitória, o Por-
timonense deixa a lanter-
na-vermelha da prova e 
sobe ao 13.º lugar com 
sete pontos, enquanto o 
Sporting fecha a jornada 
no quinto posto com 13 
pontos, a quatro dos dois 
comandantes, Benfica e 
Sporting de Braga.

O goleiro do Sporting 
Salin sofreu uma concus-
são cerebral durante a par-
tida com o Portimonense, 
da sétima jornada da I Liga 
de futebol, mas recuperou 
e vai viajar para Lisboa.

“O Salin sofreu uma 
concussão cerebral, fez 
exames e está bem. Via-
jará para Lisboa”, informou 
o assessor de imprensa 
do Sporting, à margem da 
conferência de imprensa 
do treinador José Peseiro.

O jogador francês lesio-
nou-se na sequência do 
segundo gol do Portimo-

Salin sofreu 
concussão 
cerebral, mas
já recuperou

O Sporting de Braga 
empatou 1x1 na recepção 
ao Rio Ave, em jogo da 
sétima jornada da I Liga 
de futebol, mantendo a 
primeira posição da prova, 
mas podendo ser ultra-
passado no domingo.

Conscientes de que 
uma vitória lhes assegu-
raria a manutenção do 
primeiro lugar isolado no 
final da ronda, os ‘arse-
nalistas’ adiantaram-se no 
marcador aos 28 minutos, 
por Ricardo Horta, mas os 
vila-condenses reagiram 

Sporting de
Braga empata
na recepção
ao Rio Ave

e igualaram volvidos seis 
minutos, por intermédio de 
Gelson Dala.

Apesar do empate, o 
Sporting de Braga mantém 
o primeiro lugar da prova, 
agora com 17 pontos, po-
dendo ser ultrapassado 
no domingo, caso o FC 
Porto vença no reduto do 
Benfica, ou igualado pelos 
‘encarnados’, em caso de 
vitória destes. O Rio Ave 
é para já quarto classifica-
do, com 14 pontos.

O Feirense e o Belenen-
ses empataram 0x0, em 
jogo da sétima jornada da 
I Liga de futebol, disputado 
em Santa Maria da Feira

 Com este empate, o 
Feirense mantém o oita-
vo lugar, mas agora com 
nove pontos, enquanto os 

O Vitória de Guimarães 
foi vencer ao Funchal o 
Marítimo por 3x1, em en-
contro da sétima jornada 
da I Liga de futebol, que 
permitiu aos vitorianos ul-
trapassarem os insulares 
na classificação.

O triunfo vimaranense 
começou a ser ‘desenha-
do’ cedo, com o gol de 
Guedes logo aos 11 minu-

tos, jogador que ‘bisou’ na 
partida aos 68, antes de 
André ampliar a contagem 
aos 80, na conversão de 
uma grande penalidade. 
Jorge Correa, aos 90+2, 
reduziu para o Marítimo.

Com esta vitória, a equi-
pe de Guimarães sobe ao 
sétimo lugar com 10 pon-
tos, os mesmos que o Marí-
timo, que baixou ao oitavo.

nense, perto do intervalo.
O goleiro do Sporting, 

ao tentar defender o rema-
te do japonês Nakajima, 
bateu com a face no pos-
te e perdeu os sentidos, o 
que obrigou à sua saída, já 
consciente.

O francês foi substitu-
ído por Renan, seguiu de 
maca para os balneários e, 
pouco depois, foi transpor-
tado de ambulância para o 
Hospital de Portimão, onde 
foi sujeito a exames. Vitória de Guimarães vence na Madeira 

e passa Marítimo na classificação
Feirense e Belenenses

empatam sem gols

‘azuis’ do Restelo sobem 
ao 10.º, com sete pontos.



ELIDIO LOPES
Corretor

de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com
as Melhores Seguradoras

Atendemos os Nossos Clientes 24hs 
inclusive Sábados, Domingos e Feriados

Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 
2º andar - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 98105-7346
Email:elidiolopes@bol.com.br

Os títulos em bolsa 
da Juventus registra-
ram, esta sexta-feira, 
queda de quase 10 por 
cento na Bolsa de Milão, 
fechando o dia a valer 
1,19 euros.

A sociedade de Tu-
rim vinha em alta des-
de a contratação de 
Cristiano Ronaldo, em 
julho, chegando mes-

DESVALORIZAÇÃO NA
BOLSA APÓS NOTÍCIAS

SOBRE RONALDO
mo a valer 1,8064 eu-
ros, máximo histórico 
desde a entrada em 
bolsa, em 2001.

A tendência inverte-
se agora no final de uma 
semana com notícias so-
bre alegada violação por 
parte do internacional 
português a uma profes-
sora norte-americana, 
em 2009.

MARCELO REBELO DE SOUSA
COMENTA POLÊMICA COM RONALDO

À margem das comemorações do 5 de outubro, Marcelo Re-
belo de Sousa comentou o caso de alegada violação em que Cris-
tiano Ronaldo se encontra envolvido. O Presidente da República 
deixou também um apelo para se aguardar pela justiça.

 “Não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional 
que alguém que está envolvido na justiça teve na vida de Portu-
gal. É uma realidade que não podemos negar. Ainda assim aguar-
do que a justiça seja feita e vou esperar pelo fim do julgamento 
para olhar para as conclusões”, explicou aos jornalistas.

Recorde-se Cristiano Ronaldo enfrente uma acusação de vio-
lação por parte de Kathryn Mayorga. A professora norte-america-
na apresentou uma queixa que remonta a 13 de junho de 2009, 
quando ambos se encontraram numa festa em Las Vegas.

A inclusão de José Sousa Cin-
tra no rol de testemunhas arrola-
das pela Benfica SAD no âmbito 
do caso e-toupeira, depois de os 
encarnados terem requerido a 
abertura da instrução do proces-
so, causou fortes reações.

 O antigo presidente do Spor-
ting, que mais recentemente as-
sumiu a liderança da SAD do clu-
be de Alvalade no processo de 
transição entre as presidências 
de Bruno de Carvalho e Frederi-
co Varandas, também ficou sur-
preendido com o estatuto de tes-
temunha do Benfica e disso deu 

SOUSA CINTRA ESCLARECE
ESTATUTO DE TESTEMUNHA DO BENFICA

Na primeira entrevis-
ta como antigo jogador 
do Benfica, Luisão aca-
bou por abordar um dos 
temas quentes desde 
que deixou de fazer parte 
do plantel dos encarna-
dos: a relação com Rui 
Vitória.

 Em declarações ao 
canal do clube da Luz, o 
antigo capitão desmentiu 
qualquer tipo de inimiza-
de com o treinador das 
águias, deixando ras-
gados elogios à forma 
“frontal” como o técnico 
abordou toda a situação.

“(Rui Vitória) Foi su-
per honesto, só tenho a 
agradecer por todos estes 
anos. Foi amigo, aberto e 

conta em comunicado, no qual se 
quis demarcar da situação.

 “Venho por este meio infor-
mar que, embora seja amigo do 
presidente Luís Filipe Vieira, não 
autorizei o meu nome como tes-
temunha do Benfica. O meu clu-
be é o Sporting Clube de Portu-
gal e não tenho nada a ver com o 
nosso clube rival”, advogou Sou-
sa Cintra em comunicado envia-
do as redações.

 Esclareça-se, todavia, que a 
condição de testemunha de Sousa 
Cintra não depende de qualquer 
pedido ou autorização.

“RUI VITÓRIA? COMO POSSO SAIR MAGOADO 
COM QUEM ME TORNOU CAMPEÃO?”

frontal, o que não é fácil 
na posição dele. Só tenho 
de agradecer a maneira 
frontal como ele me tratou 
e a liberdade que me deu 

para eu conversar com 
ele. Fico chateado por ver 
que, depois da homena-
gem, ainda há gente que 
quer criar uma onda entre 

nós, mas não é possível”, 
adiantou, partilhando a 
forma como transmitiu 
ao treinador a decisão de 
terminar carreira.

 “Não posso sair ma-
goado com uma pessoa 
que no dia a dia me aju-
dou a ser campeão, a 
competir com os meus co-
legas para tentar procurar 
o meu espaço. Na deci-
são de colocar um fim na 
carreira, a conversa que 
tivemos foi supertranqui-
la. Procurei agradecer-lhe 
e disse-lhe: ‘Mister, obri-
gado, acho que chegou a 
hora.’ A amizade vai con-
tinuar e vou estar sempre 
a apoiar”, acrescentou o 
ex-defesa central.
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CONVOCAÇÃO
   

Pela presente, vimos convocar os associados desta Casa para a 
ASSEMBLEIA GERAL a se realizar à Av. Mello Matos 17/19, no 
dia 31 deste mês, quarta-feira, às 20:00 horas em primeira, e às 
20:30 em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem-Do-Dia:

   1 – Eleição do Conselho Deliberativo para o biênio
         2019/2020;
   2 – Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

Aurélio Teixeira Moutinho
Presidente do Conselho Deliberativo

Av. Mello Matos, 15/19 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: 21 2284-7346/2568-3185 – 

secretaria@casadetrasosmones.com.br

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Amigos leitores,

O assunto de hoje não poderia ser outro.  Eleições!  
Inicio agradecendo a todos os eleitores que me honraram 
com a significativa votação de 37.366 votos.  A todas as 
instituições que me receberam o meu carinho e agradeci-
mento muito especiais.  Aos amigos que abriram as portas 
de suas empresas, dando-me a oportunidade de me dirigir 
a seus funcionários, o meu muito obrigado.  Sem deixar de 
citar o querido amigo Antonio Alves  Serapicos.

Não alcançamos a vitória, mas o carinho e receptivi-
dade de nossos eleitores nos dão a certeza que estamos 
trabalhando na direção certa na Câmara Municipal.  Afinal, 
tivemos um acréscimo de 7 mil votos  à nossa votação de 
2016 que já havia sido bastante expressiva.

Infelizmente o meu partido, desgastado pelas denún-
cias de corrupção e acordos infames, de seus caciques, 
com legendas repudiadas pelo eleitor, levaram o Rio de 
Janeiro a não eleger nenhum deputado federal.

Somado a tudo isso assistimos a seus mandatários 
exercendo a influência da distribuição do fundo partidário, 
atendendo a seus interesses unicamente pessoais.

Triste realidade vive hoje o meu querido PSDB!  Cria-
do para representar a social democracia, hoje se encontra 
numa carência de lideranças comprometidas com o bem 
estar da sociedade.  Quanta saudade do PSDB de Mário 
Covas!  Deixando a melancolia de lado, vamos ao lado 
positivo.  Tenho certeza, que o meu sempre saudoso Ger-
son, não estava nada feliz com a possibilidade de assistir 
ao meu sacrifício de ir toda a semana para Brasília.  Entre-
tanto, tantas injustiças, que somente podem ser corrigidas 
a nível nacional, como por exemplo, as extorsões pratica-
das contra o aposentado, entendi que poderia dar a minha 
contribuição.  Não foi possível.

Compensaremos trabalhando com a mesma garra e 
entusiasmo de sempre na Câmara Municipal, na defesa 
das causas justas do cidadão do Rio de Janeiro.  Contem 
sempre comigo.

Muito obrigada.

Teresa Bergher

Vida que segue
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OutrO belO fim-de-semana feirense

Curtindo o 
domingo, na 
Casa da Vila 
da Feira, o 
casal: Guilher-
mina, esposo 
Manuel Pinto 
Aires, demais 
familiares e a 
primeira-dama 
da Casa, Rose 
Boaventura

O Conjunto Som e Vozes deu o tom musical a mais um domingo show, no Castelo da Feira

Um clima de 
total descon-

tração, no 
convívio social 

feirense, Camilo 
Leitão, sua mãe, 

Marli, Rose 
Boaventura, 

Camilinha, ao 
colo da mãe e o 
vice-presidente  

social, Fernando 
Alves 

dia do Poveiro e aniversário de 66 anos
do r.f. eça de Queirós.

Almoço: Escalopinho, arroz à piamontese, filé de frango grelhado, 
arroz á grega, batata e saladas diversas. Bebidas e sobre-mesas à 
parte. Valores antecipados: R$ 50,00 (até 20/10). No dia: R$ 60,00. 
Crianças até 10 anos não pagam. Aceitamos cartões de crédito. 
Atrações: Música ao vivo com o Trio Josevaldo. Folclore com o R. F. 
Eça de Queirós e o G. F. Padre Tomaz Borba da Casa dos Açores.

Como sempre, a dire-
toria da Casa da Vila da 
Feira preparou mais um 
belo fim-de-semana para 
seus diretores, associados 
e amigos. Como já é tradi-
cional, aos domingos e, 
mais uma vez, a Casa es-
tava cheia, apesar do calor, 
nada que um ar condi-
cionado não resolva. O 
cardápio, mais uma vez, de 
primeira qualidade com ba-
calhau à Portuguesa ou à 
Feirense e o tradicional co-

zido. Para sobremesa, deli-
ciosos doces portugueses. 
O salão estava repleto com 
o público, super animado, 
ao som do Conjunto Som 
e Vozes que deu o toque 
musical à tarde. Parabéns 
ao presidente Ernesto e 
sua filha, a primeira-dama 
Rose Boaventura e demais 
diretores pela fidalguia e 
gentileza com que recep-
ciona os amigos que todo 
fim-se-semana prestigiam 
o convívio feirense.

Casa dOs POVeirOs
rua do bispo, 302 rio Comprido

tel.: 3178-4254/3189-664719 a 21 de OutubrO 2018 - sãO lOurençO
Final de semana em São Lourenço

hospedados no Hotel Alzira com pensão
completa, com “uma noite nos tempos

da brilhantina e noite de queijos e vinhos”

TURISMO RELIGIOSO E DE LAZER

Saída às 07:00hs
Preço por pessoa R$ 980,00 e single R$ 1.210,00

bernardO eVentOs

tel.: 97273-4306/3565-2953

OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h30
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Quinta de Santoinho Sempre uma linda feSta

E, como não po-
deria deixar de ser, lá 
encontramos muitos 
amigos acompanha-
dos dos seus familia-
res, que foram passar 
este pedaço de noite, 
num ambiente de pura 
diversão, delícias mú-
sicais e folclore que, 
só a Quinta de Santoi-
nho pode providenciar. 
E, para começar, não 
poderia ser melhor do 
que uma sardinha por-
tuguesa, caldo verde, 
vinhos e outros acom-
panhamentos típicos, 
boa música por um dos 
queridos Conjuntos da 
Comunidade, os Típi-
cos da Beira Show, que 
fez o comando dançan-
te, com seu repertório 
eletrizante, provocando 
um verdadeiro “cruzei-
ro musical” aos casais. 
Mais tarde, o Folclore, 
tendo como Rancho 

O Rancho Folclórico Armando Leça da Casa do Porto foi o convidado do Arraial 
Minhoto, na passada semana e atuou com brilhantismo

Grande baluarte portuense, o presidente Manuel Branco 
e sua irmã, Amélia, cantadeira do Rancho Folclórico Ar-
mando Leça, junto aos componentes do Rancho

Grupo de amigos, prestigiando a Quinta de Santoinho, na Casa do Minho. Um destaque 
deste grupo com o presidente Agostinho dos Santos, o ex-presidente Joaquim Fernan-
des e o vice-presidente Casimiro Ferreira 

Bonito Rancho Infanto Juvenil da Casa do Minho foi a 
atração da Noite

convidado,  o Armando 
Leça da Casa do Por-
to, ofereceu riquíssima 
exibição Regional da-
quela linda região Por-
tuense. Após a apre-

sentação do Rancho, 
os Gigantones, ao som 
dos Zés Pereiras brin-
caram com todos, se-
guindo as Marchinhas 
Luminosas.

Quem é que não 
conhece o tradicional 
“cantinho” que movi-
menta o Bairro das La-
ranjeiras? Pois é, este-
ve no ar e no convívio 
de todos os associados 
e amigos da Casa do 
Minho com mais uma 
vibrante Quinta de San-
toinho.

O Arraial, típico por-
tuguês, consagrado pela 
Comunidade, aconteceu 
no passado dia 6.



AMIZADE FLORIDA

NEM tuDO é FOFOcA l NEM tuDO é FOFOcA l NEM tuDO é FOFOcA l NEM tuDO é FOFOcA
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES
PENSAMENtO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO

POR tE AMAR PERDI A DEuS
POR tEu AMOR ME PERDI

E HOJE SINtO-ME SÓ
SEM DEuS SEM AMOR, SEM tI.

ANGELA MARIA A VÓZ DE 
ANJO SuBIu AOS céuS

FOLcLORE,  
ALEGRIA 
DO POVO

O meu 
filho do 
coração, 
Igor Lopes, 
muito feliz 
no Impera-
tor, entre-
gando-me 
flores no 
cama-
rim BEM 
HAJA. 
ABRAÇOS 
FADIS-
TAS.

AMÁLIA RODRIGuES ,HÁ 19 ANOS 
cANtANDO cOM OS ANJOS

PAPAI cORuJA

MÁRcIO GOMES 
(EtERNAS cANÇÕES)

Dia 14 de Outubro,  este belo 
quarteto, com os demais com-
ponentes do Grupo Folclórico 
Armando Leça, da Casa do 
Porto, estarão se apresen-
tando, para todos os presen-
tes,  em Homenagem ao seu 
Aniversário.Comemore seu 
Aniversário, lá  também, parti-
cipando  do costumeiro almoço  
dançante. Vamos viver a Vida, 
com a graça de Deus, sempre.

tuRMA BOA E 
AMIGO NO HOtEL 

VILA GALé

Não é sempre que se consegue um visual tão agra-
dável, de gente que faz parte da alegria e do convívio 
da nossa Comunidade, sendo motivo para homena-
gear, com este lindo visual fotográfico: D. Idália com 
a amiga, D. Florbela e seu filho, Dr. Roberto Roçado. 
É sempre  bom ter pessoas assim ao nosso lado. 
Que Deus os abençoe, amigos.  

Bernardo,  Destaque da semana,  6 Aninhos comemorados
Como disse o Bisavô, Comendador: Afon-
so Bernardo Fernandes, este aniversá-
rio, tem uma data importante. Hoje, meu 
bisneto faz 6 anos, precisamente, no dia, 
06 de  Outubro de 2018.Com a graça de 
Deus, coincidências da natureza, foi uma 
risada, Bernardo, nesta data histórica, que  
seja sempre  Abençoado, junto de seus 
familiares e para alegria geral, podemos 
ver neste lindo linda mesa: à direita, seu 
querido Bisavó, Afonso e a seu lado, seu 
filho, Dr. Roberto, seu avô, depois João, 
ganhando um abraço do mano Bernardo 
e  Vovó, D. Jô.  Do lado direito vemos D. 
Idália com a querida amiga, Florbela, seu 
filho; Dr. Sérgio, a linda Roberta, sua mãe, 
Elaine, com seu marido, Dr. Vinicius e sua 
irmã, Dr.ª   Viviana. Como é bom ver  famí-
lias unidas! Que seja, sempre assim, por 
muitos anos, abençoados.  

tRIO DEStAquE DA SEMANA

Gente que sempre se 
fazem presentes nos 
bons acontecimentos

NEuMARA A NOSSA 
MENINA EtERNA

O nosso querido 
amigo, Dr. Paulo 
Sena, Vice-pre-

sidente Social da 
Casa de Viseu, 
muito feliz, fes-

tejando o aniver-
sário de sua que-

rida filha, Dra. 
Lorraine Sena 

formada Assis-
tente Social. É 

gratificante o 
encantamento do 
olhar entre pai e 
filha. Só falta na 

foto, a netinha 
Rafaela, xodó do 

vovô. MUITAS 
BENÇÃOS.

REENcONtRO 
ENtRE AMIGOS NO 
DOMINGO FEStIVO

HOMENAGEM MEREcIDA

Grande Show, no Imperator, com uma maravilhosa 
tarde Portuguesa, onde tive o prazer de ver mais de   
80 %. de público Brasileiro,  aplaudindo  de pé,  nos-
sa Grande Fadista.  Maria Alcina, cantando, como 
nunca. Este lindo cenário fotográfico, não publiquei 
na semana passada, por falta de espaço. Agora ve-
mos o grande cantor Márcio Gomes, grande amigo 
dos amigos, que distribui simpatia elegância e fez  
apresentação da nossa querida Maria Alcina e, nos 
brindou, também, com sua voz maravilhosa. D. Bete 
e  Sr. Aderito, sempre  estão nos bons acontecimen-
tos  Luso-Brasileiros, dou os parabéns pelo bom gos-
to e,  para o super trio, que Deus dê muita saúde, é 
o nosso desejo.

A nossa diva da 
canção brasilei-
ra, Ângela Ma-
ria, partiu para a 
viagem eterna, 
Onde, com or-
questras e coro 
de anjos, conti-
nuará a sua sina 
espiritual.
Ângela era muito 
amada, de uma 
ternura e simpli-
cidade incrível. Encantou brasileiros e portugueses 
além de muitos outros povos. Cantava o fado com 
muita categoria, sem sotaque, o que a tornava au-
tentica. Ângela Maria foi homenageada no Coliseu 
dos Recreios, em Lisboa, onde a cobriram com o 
xaile preto, nomeando-a autêntica fadista . Foi emo-
cionante pelo meu querer bem a essa mulher ma-
ravilhosa, dei o nome de Ângela à minha filha mais 
nova. Com muito carinho, paz à sua alma..

Cantando como nunca, com uma voz cristalina, como 
poucas. A nossa Neumara sempre encanta a todos 
que com ela convivem. Na foto, Neumara num, show 
em Copacabana, acompanhada pelo excelente músi-
co, Antônio Moreira. MUITAS BENÇÃOS.

A nossa querida Vereadora, Teresa Bergher, foi ho-
menageada com o diploma, AJEB-RJ, no Palácio Te-
otônio Vilela, onde foi empossada como sócia hono-
rária da: AJEB- RJ. MUITAS BENÇÃOS!...

Amália da Piedade Ro-
drigues, a maior fadista 
de todos os tempos, im-
peratriz do Fado de Por-
tugal para o mundo. Há 
19 anos partiu para o 
infinito, deixando o fado 
de luto eternamente. As 
bênçãos e saudades de 
todos nós, a envolvem 
no carinho de todos os 
seres vivos de Deus.
SAUDADES FADISTAS

O atual cantor das multidões, visto que leva multi-
dões onde quer que vá.
No dia 16 de Outubro ás 19 horas estará se apresen-
tando no Teatro Riachuelo, onde será lançado o CD 
e DVD, num show maravilhoso onde devemos estar 
presentes. No dia 21, Márcio Gomes, estará cantan-
do para a Comunidade Portuguesa, na Casa de Trás
-os-Montes, na Av. Melo Matos, Tijuca.
A partir de treze horas. Estaremos lá. Na foto o cantor 
Daniel, Márcio Gomes e Agnaldo Rayol, em São Pau-
lo, no aniversário do menino Passarinho, Luís Vieira. 
MUITAS BENÇÃOS.

No final da Tarde Portuguesa, no Imperator,  um gru-
po de amigas festejou o aniversário, de D. Maria da 
Conceição Meireles, que aniversariou justamente no 
dia de São Cosme e Damião. Na foto, no centro da 
cabeceira da mesa, muito feliz, D. Maria Meireles, D. 
Alcinda, Delfina Horto, Ellen de Lima e familiares da 
aniversariante. MUITAS BENÇÃOS, obrigada pela 
presença.

Uma data muito especial onde 
os amigos de infância se reen-
contraram para matar a sauda-
de, votam nos seus candidatos 
e depois vão saborear aque-
la cervejinha, bem geladinha. 
Como vemos nesta foto, o Eli-
dio Lopes - Corretor de Segu-
ros, Arlindo e o Domingos com 
seus amigos da antiga.

Quem estreou nova idade 
foi o José Carlos e festejou 
com um Grupo de Amigos, 
no famoso Hotel Vila Galé, 
numa total confraternização 
com os amigos, Domingos 
Cunha, esposa Perci, Ana 
e Fernando além de vários 
amigos.
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Opções em gastrOnOmia nO Cadeg

Esteve bem movimentada a Aldeia Portuguesa do Cadeg, nosso anfitrião, Carlinhos em 
plena recuperação com os amigos, Nelson Correia, da Flaviense Materiais, Ceará, das 
Lojas Arte dos Vinhos e Grife dos Vinhos, o grande vascaíno Roberto Monteiro – Presi-
dente do Conselho do Vasco da Gama

Explosão de alegria dos amigos na Aldeia Portuguesa, os 
empresários Nelson Correia, Ceará com os artistas Ana 
Paula e Camilo Leitão, as novas vozes do fado no Brasil

Cláudio Santos e Amigos, dando o charme musical a 
esse pedacinho de Portugal no Rio de Janeiro, que é a 
Aldeia Portuguesa do Cadeg

Mais um ano se 
passou e o Restau-
rante Cantinho das 
Concertinas (Aldeia 
Portuguesa) con-
tinua firme e for-
te, como também, 
outras opções, em 
gastronomia, o Res-
taurante Gruta São 
Sebastião, o res-
taurante Barsa, que 
oferece um fantás-
tico festival de deli-
ciosos pratos. Mas, 
sem dúvida alguma, 
a Aldeia Portuguesa 
é muito querida e lá 
esteve muita gente 
amiga para passar 

vinhos portugueses, 
ou aquela cervejinha, 
boa para esta época 
do ano. Por isso, você 
amigo, que gosta de 
se divertir e apre-
ciar bons pratos, não 
pode deixar de dar 
uma passadinha nos 
nossos restaurantes 
do Cadeg: O Canti-
nho das Concertinas, 
do Carlinhos Cada-
vez, o Restaurante 
Gruta S. Sebastião, 
do Marquinhos e do 
Restaurante Barsa, 
com certeza você se 
tornará cliente.

uma tarde alegre 
com o folclore portu-
guês e boa comida: 
sardinha assada, as-
sim como febras de 
porco e deliciosos 

Um show 
de gastro-
nomia com 
os amigos 
desfrutando 
de delicio-
sas iguarias

almOçO pOrtuguês nO 
Clube reCreativO J.pa

Cláudio Santos e Amigos deram o ritimo musical no convivio mensal do almoço portu-
guês na Taquara agitando os pés de valsa 

Dois grandes baluartes das tradições 
portuguesa no Rio de Janeiro, sempre 
arregaçando as mangas com muito 
trabalho, Presidente do Recreativo Oli-
vério Carvalho e o radialista, Antônio 
Simões
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Leila Monassa 
toRta dE cEBoLa E 
QUEiJo dE caBRaAROUCA BARRA CLUBE

Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
OUTUBRO – 14 – Domingo – 13h. Arouca Beer Fest – 
Chopp e Galeto. Cardápio: Galeto e acompanhamentos 
(ex. arroz, batata-frita, farofa...) Bebidas: chope, refrige-
rante e água. Show do cantor Marcos Vivan e sua Banda. 
Valor do convite: R$ 100,00 (tudo incluso). O.B.S.: a cada 
12 ingressos comprados, ganha 1 cortesia. 

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.: 2293-1542
OUTUBRO – 13 – Sábado – 19h. Noite do Flash Back. 
Venha curtir uma noite de flash back no coman-do do Dj. 
Robson Castro Criador do good times 98. Tocando só as 
melhores dos anos 70/80/90 ambiente climatizado.
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h. Arraial Feirense – 
Quinta do Castelo. Cardápio típico: Sardinha portuguesa, 
frango na brasa, batata cozida e frita, caldo verde, doces 
e bebidas á parte. Valor R$ 40,00 (Por Pessoa). Conjunto 
Cláudio Santos & Amigos. Apresentação especial Grupo 
Folclórico Almeida Garrett. Desconto de 50% para folclo-
rista que apresentar um documento atual com foto compro-
vando a participação em um Grupo Folclórico.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Vindimas em Portu-
gal. E mais: Típicos da Beira com dança-rinos profissionais 
e Rancho Folclórico Benvinda Maria. Aperitivos tropicais: 
calabresa e bagaceira com mel de abelhas. Bolinho de ba-
calhau, ovos de codorna e palmito. Menu: Churrasco self-
service completo, arroz de bacalhau, sardinha portuguesa 
assada na brasas, empadão e muito mais. Distribuição de 
deliciosas uvas e vinho doce em todas as mesas, somen-
te na hora das vindimas. Bingo família com 5 excelentes 
prêmios. Leilão produtos portugueses. Sorteio de brindes. 
Direção e apresentação Eduardo Rocha e Vanda Rocha. 
OUTUBRO – 17 – Quarta-feira – 12h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. “Almoço Aniversarian-
tes”. Cardápio: churrasco completo, acompanhamentos, 
saladas diversas, empadão de frango, costela suína, bolo e 
frutas. Atração: Cláudio Santos. Valor da entrada: R$60,00.
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h. “Almoço – Show Mar-
cio Gomes”. Cardápio: bacalhau a transmontana, escalopi-
nho ao molho madeiras e frutas. 

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

OUTUBRO – 19 – Sexta-feira – Sede Social – 19h. Venha 
dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. O tema será 
Halloween. Você poderá vir a caráter ou não, fica a seu 
critério. A Banda Alto Astral estará conosco para animar o 
Baile. Salão Social com ar refrigerado.

OUTUBRO – 28 – Domingo – Grande Festa Portuguesa 
e comemoração do 51.º aniversário do Programa Portugal 
em Festa do Manuel Cardoso. Tarde de Fados e Folclo-
re. Convidados: Grupo Típicos da Beira Show – Lisboa rio 
Show – Maria Alcina – Mário Simões – Toninho Serápico 
– João Mossoró – Roberto Gomes – Ramiro da Maia – 
Araújo Borges – José Chaves – Manuel Cardoso com sua 
sanfona biônica e outros. Apresentação do Rancho Folcló-
rico da Casa de Viseu. Será servido almoço especial, chur-
rasco completo com picanha – arroz de polvo – sardinhas 
portuguesas e frutas a vontade.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
OUTUBRO – 13 – Sábado – 12h. Samba, Bossa Nova e 
MPB – restaurante Costa Verde. Eliana Gabriela & Eduardo 
Risso fazem um duo de Samba, Bossa Nova e MPB, no 
Restaurante Costa Verde, todos os sábados. O dueto nas-
ceu do amor por estes gêneros e os interpreta com persona-
lidade única através das obras de grandes como Caymmi. 
Jobim, Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Festa Gaúcha/Coste-
lada especial Dia das Crianças. Conheça o Rio grande do 
Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas boni-
tas, folclore com o Grupo marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa, Cardápio – costela na bra-
sa, drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz carretei-
ro e acompanhamentos. Pula-pula grátis para as crianças.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Almoço Social. Car-
dápio: batidas tropicais, bolinhos de bacalhau, churrasco 
completo com todos os acompanhamentos, tripas à moda 
do Porto, salada de bacalhau com feijão fradinho, saladas 
diversas, mesa de frutas e doces finos portugueses. Ani-
mação Trio Josevaldo para todos dançarem. Apresenta-
ção do Grupo Folclórico Armando Leça.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h. Apresenta Marco Vi-
van. Almoço incluído. Venda de ingresso antecipada. Faça 
a sua reserva Tel.: 21 2717-4225

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido – Tel.: 3178-4254

OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h30. Dia do Poveiro 
e Aniversá-rio de 66 anos do R.F. Eça de Queirós. 
Almoço: Escalopinho, arroz à piamontese, filé de 
frango grelhado, arroz á grega, batata e saladas di-
versas. Bebidas e sobre-mesas à parte. Valores an-
tecipados: R$ 50,00 (até 20/10). No dia: R$ 60,00. 
Crianças até 10 anos não pagam. Aceitamos cartões 
de crédito. Atrações: Música ao vivo com o Trio Jo-
sevaldo. Folclore com o Rancho Folclórico Eça de 
Queirós e o Grupo Folclórico Padre Tomaz Borba da 
Casa dos Açores.

Recheio:
1 kg de cebola / 50 ml de azeite / 1 colher sopa de 
tomilho / Sal / pimenta do reino
½ xícara de vinho branco seco
200 g de queijo de cabra tipo boursin
 Massa:
200g de farinha de trigo
100g de manteiga gelada cortada em cubos
1 colher de café rasa de sal
2 a 3 colheres de sopa de água gelada

Recheio: Fatie as cebolas ou corte-as em pétalas 
(como preferir). Aqueça a frigideira com azeite, 
acrescente as cebolas e deixe caramelizar me-
xendo sempre. É muito importante mexer sempre 
para dourar e para não grudar. Após caramelizada, 
acrescente o tomilho e o vinho branco e deixe no 
fogo até evaporar. Desligue e tempere com sal e 
pimenta, deixe esfriar e reserve.
Massa:  Em uma tijela acrescente a farinha, a man-
teiga e o sal. Com as pontas dos dedos, esfarele a 
manteiga com a farinha até a mistura se transformar 
em uma farofa fina. 
Acrescente a água gelada e espere dar ponto à 
massa, sem sovar demais. Embrulhe em plástico 
filme e deixe descansar por 20 minutos.
Montagem:  Abra a massa em formato de círculo, 
pode ser irregular ou mais exato. Com o auxílio de 
um prato, corte a circunferência.
Distribuia  as cebolas caramelizadas ao centro e 
esfarele o queijo de cabra por cima. Com ajuda de 
uma espátula, dobre as laterais para formar a bor-
da, deixando um espaço aberto ao centro.
Pincele a  gema de ovo na massa e salpique parme-
são em cima do recheio. Leve ao forno preaquecido 
190º graus por mais ou menos 20 a 30 minutos ou 
até dourar.
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O Futuro dos 
Idosos no Brasil
Segundo os últimos dados divulgados pelo 

IBGE, a população brasileira ultrapassou a 
marca de 200 milhões de pessoas, sendo que 
o grupo de mais de 65 anos representa 7,4%. 
Segundo projeções, no ano de 2060 seremos 
cerca de 218 milhões de brasileiros, sendo 
que mais de um quarto (26,7%) serão idosos. 
Esse envelhecimento da população deveria 
levar a uma atualização dos projetos de polí-
ticas publicas na área da saúde.

Atualmente, já não damos conta da expan-
são das doenças crônicas. Diabetes, câncer 
e doenças cardiovasculares já são os princi-
pais responsáveis pela superlotação de nos-
sas emergências, ocupando a maioria dos 
leitos e macas dos nossos hospitais públicos 
e privados. Para mudar esse quadro, precisa-
mos conscientizar nossos jovens a mudarem 
práticas na alimentação, mobilidade e no uso 
excessivo de substâncias químicas, incenti-
vando a prevenção. Tudo isso, é claro, deve 
estar contemplado em políticas públicas de 
bem estar social.

Não adianta oferecer apenas novas má-
quinas para diagnóstico, ou ampliar os efeitos 
da terapia intensiva. Precisamos diagnosticar 
precocemente o hipertenso para evitar que 
ele acabe tendo um acidente vascular cere-
bral. É necessário procurar os cidadãos com 
alta taxa de glicose no sangue para evitar que 
eles acabem com seus membros amputados. 
Temos que incentivar os brasileiros a fazer 
exames preventivos dos cânceres de mama, 
seios, útero e próstata.

Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir 
do que remediar.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

Almoço/Churrasco na Casa de Viseu

Presidente do Conselho da Casa de Viseu, Antônio Lopes, esposa D. 
Virgínia, sempre prestigiando o convívio social da sua querida Casa

Gente boa e amiga, marcando presença no almoço/churrasco da Casa 
de Viseu

Domingo nobre para 
a diretoria visien-
se, associados e 

amigos que estiveram 
presentes para saborea-
rem um delicioso almoço: 
churrasco com carnes no-
bres, sardinha portugue-
sa na brasa, febras, deli-
ciosa mesa com frutas e 
outros pratos variados da 
culinária visiense. Apesar 
do domingo de eleições 

a Casa de Viseu rece-
beu um bom número de 
amigos, onde puderam 
apreciar essas deliciosas 
iguarias. A musicalidade 
do Conjunto Amigos do 
Alto Minho, tornou o am-
biente muito agradável.

Uma tarde super tran-
quila com o presidente 
Alcídio Morgado, sempre 
solicito com todos os pre-
sentes.


